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Burgerpeiling Velsen
De gemeente Velsen wil graag weten hoe tevreden u bent over de gemeente. Wij zijn
ook benieuwd hoe wij het doen in vergelijking met andere gemeenten in Nederland.
Daarom laat de gemeente dit jaar weer een
enquête - Burgerpeiling Velsen - uitvoeren,
met daarin vragen over uw woonomgeving,
over zorg en welzijn en over de gemeentelijke dienstverlening.
Wij selecteerden 2.000 willekeurige inwoners van Velsen om deel te nemen. De kans
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Van 7 mei tot 10 mei is de Velsertunnel (A22) gesloten voor verkeer

bestaat dat u daar één van bent. De brief met
de uitnodiging ligt dan donderdag of vrijdag
in uw brievenbus.

De Velsertunnel is komend weekend aan
N9
beide kanten afgesloten voor verkeer.
Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan
onder andere de verkeerssignalering, de
verlichting, het camerasysteem en het asfalt. Weggebruikers worden ter plaatse
omgeleid en moeten rekening houden met
extra reistijd.

Uw deelname is voor ons erg belangrijk: u
vertegenwoordigt veel andere inwoners in
de gemeente, die niet zijn uitgenodigd. Het
invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 15 minuten en uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld. Onderzoeksbureau I&O Research voert het
onderzoek voor ons uit.

Er zijn gedurende het weekend verschillende
omleidingsroutes. Houd Rijkswaterstaat.nl in
de gaten voor actuele informatie. De volgende
wegen zijn in het weekend (gedeeltelijk) open:

•
•
•
•
•
•

A22 toerit 2a Beverwijk;
A22 afrit 2 Beverwijk;
A22 afrit 1 IJmuiden;
verbindingsboog A22;
calamiteitenboog A9;
A208 richting A22 afrit 1 IJmuiden.

Navigatie
Vorig weekend bleek dat navigatie zoals Google Maps weggebruikers richting de sluizenroute leidde. Deze route is gesloten en dus niet
beschikbaar. Gebruik liever https://rwsver- Beverw
keersinfo.nl/ om uw route te plannen.
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Enquête kerstboominzameling
Op 6 januari dit jaar hield gemeente Velsen
voor het eerst een kerstboominzameling met
loterij. Kinderen onder de 15 mochten kerstbomen inleveren en kregen per boom een lot
waarmee ze een prijs konden winnen. We
hebben 51 prijzen verloot onder de inzame-

Overveen
Zandvoort

Samen wandelen stimuleert. Wie wil wandelen, maar dat liever niet alleen doet, kan zich
aanmelden voor een wandelmaatje.
Stichting Welzijn Velsen helpt u met het vinden van een wandelmaatje. Een gelijkgestemde die net zo vaak en lang al u wil wandelen.
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Meer weten of aanmelden?
Wandelmaatje Velsen-Noord:
deruyter@welzijnvelsen.nl
Wandelmaatje Santpoort-Noord:
cluistra@welzijnvelsen.nl
Wandelmaatje Velserbroek:
verbrugh@welzijnvelsen.nl
Wandelmaatje IJmuiden:
vandelft@welzijnvelsen.nl

afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we
mogelijk op een andere dag
langs om jouw bak te legen.
Check de afvalkalender vroegtijdig
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl
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N11

N11

Leiden
Zoetermeer
Den Haag
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check de

Na aanmelding volgt een korte vragenlijst om
de wensen goed op elkaar af te stemmen. Zodra er een match gevonden is, volgt een kennismaking in één van de wijkcentra van Stichting Welzijn Velsen om te kijken of het klikt.
Tijdens de kennismaking maken de wandelmaatjes de eerste wandelafspraak.
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laars. We zijn heel erg benieuwd wat u van
deze inzameling vond. Wilt u de enquête inafsluiting
omleidingsroute
vullen?
(Het zijn maar negen vragen!)
Meer
informatie op velsen.nl/kerstboominzameling.
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Wandelmaatjes Velsen
Onlangs startte het project Wandelmaatjes Velsen. Een wandelmaatje is een gelijkgestemde waarmee je afspreekt om bijvoorbeeld één keer in de week een uurtje
of langer een gezellige wandeling te maken. Wandelmaatjes zijn niet nieuw, er bestaat al geruime tijd een landelijke website. Vaak wonen deze wandelmaatjes net
niet in de buurt en dan is het lastig om af
te spreken.
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Het gemeentehuis is op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei gesloten.N200
We zijn op deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar.
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Openingstijden gemeentehuis
tijdens feestdagen
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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 testen

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

Vermijd drukte, koop op
tijd uw moederdagcadeau

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

Aankomende zondag is het Moederdag.
U koopt toch ook lokaal een cadeau?
Ga het liefst vroeg op pad
of shop voor het weekend.

Voor alle moeders en hun gezinnen een fijne Moederdag!

Nieuws van de raad
Agenda van de sessie

Besproken in 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. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd
met een voorstel voor een hoog ambitieniveau, dat betekent dat de gemeente
Velsen een actieve impuls wil geven aan
verduurzaming van de gemeente.
Reactiebrief transitiecommissie
MRA
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. De gemeenteraad vindt dat
het onderwerp MRA te weinig leeft en
dat gemeenteraden onvoldoende serieus
worden genomen. De gemeenteraad
steunt de kritische reactie van de wethouders in het voorstel. De zienswijze is
unaniem aangenomen.
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. Het
voorstel met beperkte wijzigingen in de

APV is aangenomen. D66Velsen wilde
daar nog aan toevoegen dat het oplaten
van ballonnen wordt verboden, maar dit
voorstel is verworpen.
Nieuwe steunfractieleden Velsen
Lokaal en D66Velsen
De fracties van Velsen Lokaal en D66Velsen hebben een nieuw steunfractielid voorgedragen. Tim Wensveen zal
Velsen Lokaal versterken als steunfractielid en Mike Rijkers komt de fractie
van D66Velsen versterken. Van harte
welkom!
Motie Gebiedsvisie Velsen-Noord
De fractie LGV en CDA verzoeken het
college om een gebiedsvisie op te stellen voor Velsen-Noord, toegespitst op de
Gildenbuurt en het PEN-dorp. Op advies
van de wethouder is de motie aangepast
door er een concreet actieplan van te
maken. Na deze wijziging is de motie
unaniem aangenomen.
Motie Handboek openbare ruimte en
gebouwen
In een motie verzocht D66Velsen om een
handboek voor openbare ruimtes en gebouwen. Daarnaast wordt het college
verzocht om bij het vormen van nieuwbouw of verbouwplannen ook ervaringsdeskundigen te betrekken voor de toegankelijkheid. De wethouder wil hier in
het najaar onderzoek naar doen en een
sessie organiseren over toegankelijkheid. Daarna trok D66Velsen de motie in.

Visie op Velsen
De Visie op Velsen laat zien waar de gemeente naar toe wil tussen nu en 2050
en helpt bij de keuzes die in de komende
jaren worden gemaakt. Er zijn vele inwoners en ondernemers betrokken bij het
opstellen van deze visie. De visie richt
zich op het belang van ontmoeting en
verbinding, brede maatschappelijke welvaart en duurzaamheid.
Koersdocument omgevingsvisie
2040
Met de omgevingsvisie geeft Velsen een
beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Hoe zorgen we ervoor dat we Velsen
straks nog in- en uitkomen? Hoe houden
we onze woningen voor iedereen betaalbaar? Waar halen we straks onze duurzame energie vandaan? Waar beschermen we onze natuur en waar maken we
plaats voor nieuwe functies? Er zijn al
meerdere sessies geweest waarin de gemeenteraad heeft kunnen meedenken
over dit koersdocument.
Integraal Veiligheidsplan 20212022
Ieder jaar wordt er een veiligheidsplan
opgesteld die ingaat op de prioriteiten
voor Velsen, onder andere door een onderbezetting bij de politie. Er worden
ook presentaties gegeven over de onderwerpen jeugdoverlast, drugsoverlast,
wapenbezit en ondermijning.

Warmtenet IJmond
De gemeente Velsen wil de CO2 uitstoot
in de gemeente verminderen. Eén van de
onderdelen daarvan is het aardgasvrij
maken van woonwijken. Dat kan door de
aanleg van een warmtenetleiding als vervanging van een gasaansluiting. In deze
sessie geeft HVC een presentatie over de
huidige voortgang.
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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 6 mei 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
Kortenaerstraat 66, wijzigen voorgevel
(21/04/2021) 48206-2021
De Rijpstraat 15B-15D, wijzigen bedrijf naar 3
woningen, vervangen kozijnen (22/04/2021)
48609-2021
Saturnusstraat 8, plaatsen over de nokdakkapel (23/04/2021) 49280-2021

Vissershavenstraat 46, wijzigen gebruik t.b.v.
gebruik stalling auto’s (25/04/2021) 495582021
Trompstraat 151, plaatsen dakopbouw
(27/04/2021) 49922-2021
Kompasstraat 42, plaatsen dakkapel
(28/04/2021) 50029-2021
Kennemerstrand (tussen Cornelis Vreeswijkpad en Strandpaviljoen Makai), plaatsen
kunstwerk (01/04/2021)
50952-2021
Willebrordstraat 17, bouwen uitbouw (achterzijde), plaatsen dakopbouw, plaatsen dakkapel (voorzijde) (29/04/2021) 51356-2021
Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg (nabij ingang Velserbeek), kappen boom (29/04/2021) 511442021

Santpoort-Zuid
Litslaan 14, kappen boom (zijerf )
(22/04/2021) 48507-2021
Harddraverslaan
25,
kappen
boom
(22/04/2021) 48810-2021

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 6, 6A, 8, wijzigen
gebruik van horeca naar wonen (6 appartementen) (26/04/2021) 49681-2021

Velserbroek
Joke Smitkade 92, plaatsen airco
(22/04/2021) 48625-2021
L. Zocherplantsoen 65, plaatsen raamkozijn
(zijgevel) (25/04/2021) 49588-2021

van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 6, plaatsen
(29/04/2021) 41203-2021

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 3, vergroten 2e verdieping
(23/04/2021) 48954-2021
Molenveltlaan 29, plaatsen dakkapel (vooren achterzijde) (25/04/2021) 49628-2021
Driehuis
Feithlaan 12 en 14, plaatsen dakkapel (voorzijde) (29/04/2021) 51237-2021
groenstrook aan Brevierlaan( tussen Henriette Roland Holstpad en Anna Blamanpad),
kappen boom (29/04/2021) 51235-2021

Aletta Jacobstraat 74, plaatsen entreeluifel
(28/04/2021) 50043-2021
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
Mantelmeeuwpad 2, uitbreiden strandpaviljoen (29/04/2021) 19636-2021
4e Havenstraat 20, bouwen 1e verdieping
(29/04/2021) 28620-2021

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
rote Beerstraat 15, plaatsen erker (29/04/2021)
13815-2021
Seinpostweg 70, vervangen 5 horizontale silo’s
door 4 verticale silo’s (29/04/2021) 262042021
Ahornstraat 7 en 9, vergroten woningen, plaatsen van dakopbouwen (29/04/2021) 316222021
Velserduinweg 209, bouwen aanbouw,
plaatsen raamkozijn en erfafscheiding
(29/04/2021) 31963-2021
P.J. Troelstraweg 10, plaatsen dakopbouw met
dakterras (29/04/2021) 46091-2021

Kapvergunning
Locatie: Rembrandlaan 32 in IJmuiden
Betreft: een kastanjeboom met een diameter
van 60/70 cm

Reden: de vitaliteit van de boom is slecht i.v.m.
bloedingsziekte.

dakopbouw

Driehuis
Driehuizerkerkweg 28, vergroten 2e verdieping, plaatsen dakkapel (achterzijde)
(29/04/2021) 32463-2021
Ingetrokken verleende omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning ingetrokken voor:
IJmuiden
Pieter Nuytsstraat 6, plaatsen dakopbouw
(29/04/2021) 12797-2021
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-

ten behandeling gesteld voor:
IJmuiden
groenstrook tussen Margadantstraat-Kruitenstraat en De Geul-Dokweg, tijdelijk (april
t/m september 2021) plaatsen reclame
(22/04/2021) 21531-2021
Velsen-Zuid
Stelling 3, plaatsenschuur (29/04/2021)
34576-2021
Verleende standplaatsvergunningen APV
artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een standplaatsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
“Verkoop visproducten”, op woensdag en donderdag (tot 5 mei 2026), Locatie: Planetenweg
naast nr. 76A (29/04/2021) 36197-2021
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Wijzigingsplan Litslaan Santpoort-Zuid
Aankondiging
Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen zijn voornemens een wijzigingsplan vast te stellen voor de locatie
‘Litslaan’ in Santpoort-Zuid (voormalig
agrarisch bedrijf). Hiermee werken we
aan de doelstelling om de woningbouwopgave voor onze gemeente tot uitvoering
te brengen. Gemeente Velsen wil immers
bestaande en nieuwe inwoners een goede
start en mogelijkheden van een wooncarrière bieden.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Santpoort-Zuid, binnen de woonkern. De begrenzing van het plangebied is gelijk aan de begrenzing van de gebiedsaanduiding “wro-zone
wijzigingsgebied – 1”, zoals dat is opgenomen
in het bestemmingsplan De Leck en De Bergen
(zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Het gaat om
het perceel van het voormalige agrarische bedrijf tussen de Bloemendaalsestraatweg, Litslaan, de straat Veen en Duin (Bloemendaal) en
het spoor.

Plan inzien
Het
wijzigingsplan
Litslaan
(idn:
NL.IMRO.0453.WP1601LITSLAAN1-O001)
ligt met ingang van 10 mei 2021 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage. Naast het wijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking
hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. Het plan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaande plannaam of nummer). De stukken zijn tevens in te
zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de
stukken op het gemeentehuis in te zien moet u
een afspraak maken via 0255 567200, of kijk op
www.velsen.nl/contact.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoon-

nummer 0255-567200 of ro@velsen.nl.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt, kunt u een zienswijze indienen op het wijzigingsplan. Dit doet u door een brief te richten
aan: College van burgemeester en wethouders,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Of per e-mail
via ro@velsen.nl. Onder vermelding van ‘zienswijze wijzigingsplan Litslaan’. Vergeet daarbij
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

•

om voor de onderstaande locaties, 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 Wijk aan Zeeërweg te IJmuiden, direct
ten westen van de kruising met de Houtmanstraat.
Aan de westzijde van het parkeerterrein
tussen de Spaarnestraat en de Merwedestraat te IJmuiden, ter hoogte van het
wandelpad dat in westelijke richting naar
de Rijnstraat loopt.
De Kerkerinklaan te Santpoort-Noord, op
een afstand van +/- 20 meter van de kruising met de Hagelingerweg.
Het Burgemeester Weertsplantsoen te
Santpoort-Noord, in de parallelweg ten

oosten van de kruising met de Kerkweg.
De Cederstraat te IJmuiden, +/-20 meter
ten oosten van de kruising met de Wilgenstraat.
De parkeerplaats aan de Meershoef te Vel
sen Zuid, ter hoogte van de kruising met
de Velserdijk.

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 wethouders van Velsen.

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

Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.

•
•

Weer herdenkingen zonder publiek
ment neergelegd in de kleuren rood
en wit. Tijdens de plechtigheid
woeien deze boeketten door de
harde windstoten van hun plek. Ook
het bloemstuk van Comité 4 en 5
mei Velsen werd het plein opgewaaid. De boeketten en kransen, die
in de hal van het gemeentehuis
waren afgegeven, bleven daarom
daar maar even liggen, in afwachting op het gaan liggen van de
wind.
Op een eerder tijdstip had de

herdenking op Duinhof al plaatsgevonden. Om 12.00 uur legden
burgemeester Dales, wethouder
Marianne Steijn en Peter Hamersma
daar kransen bij ‘de Stervende Man’
en het Indiëmonument. Trompettist
Erik Hartendorf uit Velserbroek, die
’s avonds ook speelde op de
besloten herdenking op de Eerebegraafplaats in Overveen, blies de
Taptoe en het Wilhelmus. Nieuw dit
jaar was de aanwezigheid van veteraan Paul Kuiper uit Santpoort.

De herdenking op Plein 1945. Foto: Arita Immerzeel

Velsen - Zoals ieder jaar werden ook
nu op 4 mei de oorlogsslachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog
herdacht. Door coronamaatregelen
om verspreiding van het beruchte
virus te voorkomen, vond de
herdenking ook dit jaar weer aangepast en zonder publiek plaats.

Gemeente Velsen organiseerde op
een geheim gehouden tijdstip de
plechtigheid op Plein 1945. Wind en
regen markeerden het moment op
deze kille dinsdagmiddag. Met
kransleggingen en twee minuten
stilte op het winderige plein,
omringd door vele vlaggen, die

halfstok hingen, toonden burgemeester Frank Dales, de voorzitter
van het Comité 4 en 5 mei Velsen,
Peter Hamersma en namens het
verzet Martijn Haeser hun medeleven met de slachtoffers. Enkele
burgers hadden reeds eerder op de
dag bloemen op het oorlogsmonu-

De herdenking op Duinhof. Foto: aangeleverd

