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Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen
Het gemeentehuis is op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten. We zijn op deze dag 
ook niet telefonisch bereikbaar.

Op Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC gewoon 
langs om de bakken te legen, is de klantenser-
vice van HVC op de normale tijden bereikbaar 
en is afvalbrengstation open. We verwachten 

extra drukte op het afvalbrengstation met Be-
vrijdingsdag, houd rekening met een langere 
wachttijd of kom op een andere dag langs. 

Afvalinzameling tijdens Bevrij-
dingsdag

De Lintjesregen 2021 bewijst ook dit jaar 
weer dat veel Velsenaren zich bijzonder ver-
dienstelijk maken voor de samenleving. Er 
werden namelijk maar liefst 12 Koninklijke 
onderscheidingen en 4 jeugdlintjes uitge-
reikt. 

De ceremonie is door RTV Seaport live uit-
gezonden en vond door de coronamaatrege-
len in aangepaste vorm plaats. De uitzending 
is terug te kijken op de website van RTV Se-
aport. 

Lintjesregen 2021

Een rode gerbera, een witte roos of een blau-
we iris. Dit is de mooie selectie van bloemen 
waar u op de website van het Nationaal Co-
mité 4 en 5 mei uit kunt kiezen om bij een 
van de 4.000 oorlogsmonumenten te leggen. 
Op deze manier is het voor iedereen moge-
lijk om bij de slachto� ers van de Tweede We-
reldoorlog stil te staan. Naast de bloem is het 
ook mogelijk om een persoonlijke boodschap 
achter te laten.  

Hoe werkt het?
Het leggen van een digitale bloem is gemak-
kelijk: 

•  Ga naar 4en5mei.nl/oorlogsmonumen-
ten/bloemen-leggen.

•  Via de database zoekt u het monument 
waarbij je een bloem wilt leggen. U kunt 
zoeken op de naam van het monument 
of de plaatsnaam waar het monument 
staat.  

•  Klik op het monument waar u een bloem 
wilt leggen. 

•  Op de pagina van dat monument gaat u 
naar het tabje ‘Leg een bloem’. 

•  Hier kunt u een bloem kiezen en een 
boodschap achterlaten bij het monu-
ment. 

Herdenk met een digitale bloem

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

Informatie over corona

Coronanieuws

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

Informatie over thuisquarantaine

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

Informatie over testen

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

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

Informatie over vaccinatie

Links naar rechts: Mw. Moniharapon-Jaspers, Dhr. Horsman, Dhr. Out, Mw. Pols-de Jong, 
Burgemeester Dales, Huib Broek, Dhr. Vermeulen, Thom Rozemeijer

Links naar rechts: Mw. Overdijk-Gravemaker, Dhr. Bresser, Dhr. Looij, Dhr. Dik, Burgemees-
ter Dales, Mw. Knoef, Lilly Jacques, Mw. Dekker, Rens Bant.
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Nieuws van de raad

Besproken in de sessies

    Voortgang herontwikkeling  
Missiehuis

  De gemeenteraad heeft vorig jaar een 
startdocument aangenomen voor de her- 
ontwikkeling van het Missiehuis in Drie-
huis. De raad is aan de hand van een pre-
sentatie geïnformeerd over de voortgang 
van het project. Over het algemeen waren 
de fractiewoordvoerders enthousiast over 
het plan. Wel hadden zij nog veel vragen. 
In verband met de tijd was er onvol-
doende ruimte voor beantwoording, deze  
worden nagezonden aan de raadsleden.

    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. De raads-

leden zijn geïnformeerd over de actuele 
financiële ontwikkelingen. Vooral de  
inkomsten vanuit het Rijk zijn onze-
ker waardoor het onduidelijk is hoe de  
gemeentelijke begroting er meerjarig uit 
ziet. De echte keuzes zullen daarom pas 
eind 2021 kunnen worden gemaakt.

    Concept Kadernota Vastgoed
  De gemeente heeft veel vastgoed in  

bezit. In deze concept kadernota staat  
beschreven hoe de gemeente hiermee om 
moet gaan, welk vastgoed de gemeente 
wil behouden en welke kosten daar staan  
tegenover staan. De raadsleden konden 
tijdens deze sessie inpunt leveren voor 
de kadernota Vastgoed. Er waren vragen 
over de uitvoeringsplannen, kostprijs-
dekkende huur en snippergroen. Dit on-
derwerp komt later terug bij de raad.

ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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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.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 29 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
nabij Lagersstraat (kavel 14), bouwen wo-

ning (16/04/2021) 46256-2021
Celsiusstraat 42, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (19/04/2021) 46711-2021
Sparrenstraat 39, plaatsen dakopbouw 
(20/04/2021) 47555-2021
Keetberglaan 310, vervangen 4 kozijnen 
(21/04/2021) 47797-2021
Herculesstraat 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (21/04/2021) 47979-2021
Kortenaerstraat 64, wijzigen voorgevel 
(21/04/2021) 47993-2021
 
Velsen-Noord
Duinvlietstraat 45, kappen 1 boom 
(17/04/2021) 46309-2021

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
Vlissingenstraat 43, plaatsen 2 opslagcontai-
ners (19/04/2021) 12008-2021
Julianakade 38, legaliseren splitsen woning 
in 2 woningen (20/04/2021) 19331-2021
Seinpostweg 70, vervangen 5 horizontale 

silo’s door 4 verticale silo’s (22/04/2021) 
26204-2021

Driehuis
Da Costalaan 17, legaliseren erfafscheiding 
met toegangspoort en groendrager (voorzij-
de) (22/04/2021) 26386-2021

Velserbroek
De Sluistocht 4 en 5, plaatsen 2 dakopbou-
wen (22/04/2021) 26118-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
 Willebrordstraat 17, recht optrekken gevel 
(voor- en achterzijde), plaatsen dakopbouw 
met dakkapel (20/04/2021)

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 

van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 

aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Voltastraat 12, plaatsen dakopbouw met dak-
kapel (voorzijde) (20/04/2021) 17763-2021
Celsiusstraat 42, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (20/04/2021) 46711-2021
Dirk Hartoghstraat 72, plaatsen dakopbouw 
inclusief dakkapel (22/04/2021) 30575-2021
Herculesstraat 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (22/04/2021) 47979-2021

 

Besluiten
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Burgemeester en Wethouders van Velsen 
hebben in de vergadering van 20 april 2021 
besloten:

•   de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK) gemeente 

Velsen 2021 eerste wijziging vast te stellen;
•  de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning 

noodzakelijke kosten (TONK) gemeente 
Velsen 2021 eerste wijziging met terug-
werkende kracht in werking te laten treden 
vanaf 1 januari 2021 en te laten gelden tot 1 

augustus 2021;
•  per gelijke datum de Beleidsregels Tijde-

lijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK) gemeente Velsen 2021 in te trek-
ken.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 janu-
ari 2021.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening wordt ge-
publiceerd op de website www.overheid.nl 

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK) gemeente Velsen 2021 eerste wijziging.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

door middel van het plaatsen van het verkeers-
bord model E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 
met de tekst: ‘Autodelen Greenwheels’ een 
parkeerplaats te reserveren voor een voertuig 
van Greenwheels op de volgende locaties:

•  Antillenstraat te Santpoort-Noord, ter 
hoogte huisnummer 34 van de Corantijn-
straat;

•   Bloemendaalstraatweg te Santpoort-
Zuid, ter hoogte van huisnummer 26;

•  Vechtstraat te IJmuiden, ter hoogte van 
huisnummer 51;

•  Wijkerstraatweg te Velsen-Noord, ter 

hoogte van huisnummer 160; 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij 

het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen. Dit kan  schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) 

 Verkeersmaatregel

Santpoort-Zuid
Rusburglaan 17, vergroten dakopbouw 
(20/04/2021) 26705-2021
Jagtlustlaan 28 , kappen boom (20/04/2021) 
25487-2021
Jagtlustlaan 6, kappen 4 bomen (22/04/2021) 
31933-2021

Santpoort-Noord
Terrasweg 46, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(22/04/2021) 31407-2021

Driehuis
Schaepmanlaan 15, plaatsen dakopbouw 
(22/04/2021) 34196-2021

Velserbroek
Schokker 22A, gewijzigd plan bouwen aan-
bouw (voorgevel) (22/04/2021) 22286-2021
De Zeiler 176, bouwen berging (voorzijde) 
(22/04/2021) 31201-2021
Linie 33, bouwen berging (22/04/2021) 
29670-2021

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

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 6,  kappen 4 bomen (22/04/2021) 
31933-2021
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Velsen - Na maanden doorsudderen 
in corona-mode gaat OIG-IHD weer 
meer activiteiten oppakken voor de 
ouderen in onze gemeente. U kunt 
de stichting steunen door uw 
gebruikte kleding in één van de 
bovengrondse containers te doen. 
U vindt deze containers nabij de 
supermarkten
In hun winkel verkoopt OIG-IHD 
naast de 2e hands kleding ook huis-
houdelijke apparaten, klein meubilair 
en andere nuttige of leuke dingen. 
De winkel is weer beperkt open op 
afspraak, die u kunt maken 
opmaandag of woensdag tussen 9 
en 12 uur via 0255-52 23 30. Sinds 
kort is dat ook te koop via Facebook 
Marketplace

OIG-IHD is een echte vrijwilligers 
organisatie waar iedereen zonder 
vergoeding werkt. Met de opbrengst 
van de kleding en de kringloop-
winkel laat men de organisatie 
draaien, daar zij geen subsidie 
ontvangen.

Vrijwilligers gezocht
OIG-IHD zoekt nog vrijwilligers die 
willen helpen met het vervoer van 
ouderen met de rolstoelbussen of 
met het ophalen van kleding uit de 
containers met de vrachtwagen.
Men kan zicht aanmelden via: info@
oig-ihd.nl of via 0653845297 of dins-
dagmorgens langskomen tussen 8.30 
en 10 uur bij gebouw de Abeel, 
Abelenstraat 1, 1971 NL, IJmuiden.

OIG-IHD krijgt graag uw kleding
De kledingcontainers zijn te vinden bij de Velsense supermarkten. Foto: aangeleverd

Op 4 mei zijn Hans van den Berg 
(directeur van Tata Steel in IJmuiden) 
en Gerrit Idema van de Centrale 
Ondernemingsraad aanwezig. 

Zij leggen kransen bij het oorlogs-
monument aan de Wencke-
bachstraat en bij het gedenkteken 

ter herinnering aan de dwangarbei-
ders uit de oorlogsjaren.
 
Tijdens de herdenking zal dit jaar 
ook worden stil gestaan bij Jan 
Brasser, ook wel bekend als verzets-
held Witte Ko. Jan Brasser werkte van 
1939 tot 1943 als smelter voor Hoog-

ovens. Ondanks zijn wens om na de 
oorlog weer in dienst te komen, is 
dat niet gebeurd. In bijzijn van zijn 
nabestaanden, wordt hij deze 
herdenking postuum geëerd. Dit 
gebeurt door het onthullen van een 
plaquette waarop zijn pro�el staat 
afgebeeld.
 
De herdenking wordt ge�lmd. De 
beelden zijn na a�oop te bekijken 
via de website www.tatasteel.nl/
omgeving en social mediakanalen 
van Tata Steel.

Dodenherdenking bij Tata Steel zonder publiek
Velsen-Noord - In verband met de coronamaatregelen zal ook dit jaar de 
Dodenherdenking bij Tata Steel op dinsdag 4 mei zonder publiek plaats-
vinden. Elk jaar vindt op die datum bij Tata Steel de herdenking plaats 
van alle burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

Velsen - Het Bonekamp herden-
kingscomité organiseert op dinsdag 
4 mei – opnieuw zonder publiek - 
een bloemlegging en bij het graf van 
Jan Bonekamp op de Westerbegraaf-
plaats in IJmuiden. De bloemlegging 
wordt verricht door de voorzitter van 
het herdenkingscomité, Conny 
Braam. 
De herdenking van de IJmuidenaar 
Jan Bonekamp en de strijd die hij 
met velen van zijn tijdgenoten 
voerde is en blijft een bron van inspi-
ratie. Ook in een tijd van de wereld-
wijde corona-pandemie en de daar 
aan verbonden stormachtige poli-
tieke en economische ontwikke-
lingen. Een tijd ook waarin politici 
van neofascistisch allooi opnieuw de 
podia van bestuursorganen en de 
media bestijgen. Genormaliseerd, 
alsof fascisme ook maar een mening 
is. Dat is het niet. Fascisme is een 
misdaad. Waar we te maken hebben 
met toenemende bestaansonzeker-
heid, onverdraagzaamheid en intole-
rantie, herkennen we de geest waar 
Jan Bonekamp en zijn kameraden 
voor stond in de onbaatzuchtige 
inzet van medewerkers in de zorg, de 

inzet van vakbondsleden voor een 
waardig bestaan in de zorg èn de 
distributiecentra, jongeren die in de 
benen komen voor een ambitieus 
klimaatbeleid en vluchtelingen en 
ontheemden die vechten voor hun 
bestaan. 
Over Jan Bonekamp schrijft Conny 
Braam: ‘Jan Bonekamp behoorde tot 
de onverzettelijksten in de strijd 
tegen fascisme en racisme tijdens de 
bezetting. Op 21 juni 1944 stierf de 

IJmuidenaar Jan Bonekamp, 30 jaar 
oud, in handen van de Duitsers.’
Beelden van de 15e herdenking van 
Jan Bonekamp zullen via de plat-
forms van de sociale media worden 
verspreid. Die verspreiding kunt u in 
uw eigen omgeving verder helpen. 
Het Jan Bonekamp herdeningsco-
mité kijkt uit naar een volgende gele-
genheid waarop ‘we elkaar weer bij 
zijn graf kunnen ontmoeten – om te 
gedenken en niet te vergeten’. 

15e herdenking verzetsheld Jan Bonekamp

De bloemlegging wordt verricht door de voorzitter van het herdenkingscomité, 
Conny Braam. Foto: aangeleverd




