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Enquête en gesprek over eenzaamheid
Iedereen kent soms het gevoel zich eenzaam te voelen. Niet verbonden te zijn met
de mensen om u heen. Bijvoorbeeld omdat
u weinig mensen kent, familie en vrienden
wonen ver weg of ze zijn moeilijk bereikbaar.
Misschien kent u wel mensen in uw straat of
buurt waarvan u denkt dat die geen of nauwelijks sociale contacten hebben. Dat kan iedereen zijn, zowel ouderen als jongeren.
Eenzaamheid is een moeilijk onderwerp om
te bespreken. De gemeente Velsen wil we-

ten hoe groot dit probleem is, maar hier ook
iets aan doen. Denk met ons mee. We vragen
u om een aantal vragen (anoniem) te beantwoorden. Maar ook om op donderdagavond
27 mei met ons in gesprek te gaan. Na het invullen van de enquête kunt u zich hiervoor
aanmelden. Zo gaan we samen op zoek naar
manieren om het gevoel van eenzaamheid in
Velsen te verkleinen. De enquête is te vinden
op www.velsen.nl en via de Facebookpagina
van de gemeente Velsen. Ook wordt deze gestuurd aan het Burgerpanel Velsen.

Openingstijden gemeentehuis
tijdens feestdagen

Het gemeentehuis is op maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) gesloten. We zijn op deze
dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

Sluizenroute voor (brom)fietsers
en voetgangers weer open

Vanaf maandag 10 mei 2021 is de sluizenroute weer 24/7 beschikbaar voor (brom)fietsers

en voetgangers. Bekijk het kaartje voor de
hele route.

Slotbijeenkomst Dorpsdialoog
Driehuis
Op dinsdag 18 mei om 19.30 uur vindt de laatste bijeenkomst van de Dorpsdialoog Driehuis plaats. Tijdens deze digitale bijeenkomst
vindt de presentatie plaats van het slotstuk
van de Dorpsdialoog: de Nota van Uitgangspunten Driehuis. Op basis hiervan vindt het
gesprek plaats met de inwoners over de randvoorwaarden, uitgangspunten en wensen voor
de toekomst van Driehuis.
U kunt zich tot 18 mei 12.00 uur voor deze bijeenkomst aanmelden via www.samenspelvelsen.nl (onder tabblad Projecten bij Dorpsdialoog Driehuis).
Let op! Na het aanmelden ontvangt u nog geen
e-mail met bevestiging. Uw aanmelding wordt
wel geregistreerd. U ontvangt op de dag van de
bijeenkomst een aanmeldlink per e-mail om
deel te nemen aan de Zoom-sessie.

Coronanieuws
Informatie over testen

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

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

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
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Stap 2: buiten meer mogelijk en
Stap
2: buiten meer mogelijk
binnensportlocaties
openen
binnensportlocaties open

Stap voor stap kan steeds meer. Als de ziekenhuiscijfers het toelaten, zetten we op 19 mei de tweede stap
van het openingsplan en gaan onder andere dierenparken, openluchtmusea en sportscholen open.
Stap voor stap kan steeds meer. Als de ziekenhuiscijfers het toelaten, zetten we op 19 mei de tweede stap
van het openingsplan en gaan onder andere dierenparken, openluchtmusea en sportscholen open.
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Openingsplan: stap 2 per 19 mei Als op 17 mei het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames niet ver genoeg is gedaald, wordt stap 2 uitgesteld.
Openingsplan: stap 2 per 19 mei Als op 17 mei het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames niet ver genoeg is gedaald, wordt stap 2 uitgesteld.
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Nieuws van de raad
De Visie van...

Agenda van de sessies

Zeesluis
Als PvdA Velsen zijn we net als veel van
onze inwoners trots dat we de grootste
zeesluis van de wereld in onze gemeente
hebben. Net als u hebben wij gelachen om
de bekendmaking van de naam Zeesluis
IJmuiden, maar het zet onze mooie gemeente toch maar wel mooi op de kaart.
De ingenieurs van Rijkswaterstaat leveren
fantastisch werk. Ze gaan de strijd aan met
het water en bouwen en onderhouden wat
ons als Velsenaren aan de andere kant van
het kanaal brengt. Maar we zijn niet altijd
blij. Chaos door een sluis die al jaren niet
toegankelijk is, terwijl het tegendeel is beloofd. Twee weekenden een afsluiting van
de tunnel met te weinig alternatieven.

Ben Hendriks,
fractievoorzitter PvdA

Een gevoel van trots wordt overschaduwd
door deze teleurstellingen. Terwijl de trots
toch zou moeten overheersen. Wij blijven
daarom graag in gesprek. Met de overige
gemeenteraadsleden, met Rijkswaterstaat,
maar vooral met u als inwoner, want het
kan altijd beter. En dat kan alleen samen.

Omgevingsdienst IJmond
De Omgevingsdienst IJmond verzorgt
bijvoorbeeld het toezicht op milieu voor
de gemeente Velsen en de vergunningen,
toezicht en handhaving van de bedrijventerreinen zoals de havens. In deze sessie
krijgen de raadsleden een presentatie over
de werkzaamheden van de organisatie, als
vervanger van een fysiek werkbezoek.

Beschermd wonen
Gemeenten verzorgen de opvang van
volwassenen met psychische of psychosociale problemen. De gemeenten moeten
hiervoor regionaal samenwerken, zodat
er altijd mensen zijn en kennis is om de
opvang te regelen. In deze sessie kunnen raadsleden hun ideeën delen over dit
voorstel.

Rekenkamerrapport Duurzaamheid
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uit laten voeren naar duurzaamheidbeleid in de gemeente Velsen. In het
onderzoeksrapport zijn de conclusies en
aanbevelingen opgenomen. Zo wordt er
bijvoorbeeld geadviseerd om concrete
doelstellingen vast te stellen voor duurzaamheidsbeleid en een dashboard te
maken die laat zien hoe Velsen ervoor staat.

Verklaring van geen bedenkingen
Nicolaas Beetslaan 5-7 Driehuis
Er is een plan voor de herontwikkeling
van het voormalig Witte Kinderhuis in
Driehuis. Het gaat om een plan van 16
woningen. Op dit plan zijn enkele zienswijzen ingediend, maar deze hebben niet
tot een aanpassing geleid. Daarom kan de
gemeenteraad nu besluiten om geen bedenkingen af te geven voor de vergunning.

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 gemeentehuis 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.
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pellen (voor- en achterzijde) (03/05/2021)
52923-2021
Maasstraat en Van Ostadestraat 1-133, plaatsen van ondersteuning balkons (achterzijde)
(04/05/2021) 52946-2021
Fahrenheitstraat 9, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (05/05/2021) 535502021
Kanaalstraat 31 A, splitsen woning
(05/05/2021) 53554-2021
Kastanjestraat 16, plaatsen dakopbouw
(06/05/2021) 53631-2021
Acaciastraat 19, plaatsen dakopbouw
(06/05/2021) 53672-2021
Piet Heinstraat 52, plaatsen dakopbouw
(03/05/2021) 53689-2021
Houtmanstraat 37, wijzigen gebruik horeca
naar wonen, plaatsen kozijnen (achterzijde)
(07/05/2021) 54509-2021
Oosterduinweg 30, plaatsen dakopbouw en
dakkapel (voorzijde) (07/05/2021) 546072021
Maasstraat 15, wijzigen gebruik wonen naar
wonen/bijeenkomstfunctie (07/05/2021)
54639-2021

kapellen (voor- en achterzijde) (06/05/2021)
54267-2021
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Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op d.d. 14 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
Kaplanstraat 5, wijzigen
voorgevel
(21/04/2021) 48206-2021
Kromhoutstraat 54, plaatsen overheaddeur,
wijzigen gebruik sportschool naar 4 kantoren (03/05/2021) 52438-2021
Acaciastraat 21, plaatsen dakopbouw
(03/05/2021) 52559-2021
Lagersstraat kavel 03, bouwen woning
(03/05/2021) 52606-2021
Trompstraat 166 A, plaatsen dakopbouw
(03/05/2021) 52670-2021
Engelmundusstraat 49, plaatsen 2 dakka-

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, kappen boom
(03/05/2021) 52634-2021
Litslaan 14, bouwen aanbouw, plaatsen dak-

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 34, plaatsen dakkapel
(03/05/2021) 52221-2021
Corantijnstraat
8,
bouwen
veranda
(04/05/2021) 53445-2021
Molenveltlaan 34, bouwen aanbouw, veranderen kap, plaatsen dakkappellen (voor- en
achterzijde) (06/05/2021) 54214-2021
Hagelingerweg 152, plaatsen dakkapel (voorzijde) (06/05/2021) 54397-2021

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
Seinpostweg 24 – 33, wijzigen gebruik 10
woningen naar Short Stay appartementen
(04/05/2021) 32366-2021
Snelliusstraat 21 RD, legaliseren splitsen
woning in 2 woningen (06/05/2021) 223122021

Velserbroek
J. Paxtonstraat 56, uitbreiden 2e verdieping
(05/05/2021) 53556-2021
Westlaan 41, wijzigen bijgebouw van opslagruimte naar horeca (06/05/2021) 542072021

Velsen-Zuid
Stelling 12, bouwen berging/houtopslag
(06/05/2021) 31949-2021

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

IJmuiden
De Lumeystraat 25, plaatsen dakterras
(04/05/2021) 46264-2021
Kompasstraat 36, bouwen dakterras (achterzijde) (06/05/2021) 42422-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Verlengen beslistermijn

Santpoort-Noord
Vlietweg 20, tijdelijk (2 jaar ) plaatsen van
noodunits (04/05/2021) 43229-2020

(voorzijde) (06/05/2021) 38500-2021

verleend voor:

R001

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 18, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (04/05/2021) 319712021
Paramaribostraat 48, plaatsen dakkapel (voorzijde) (04/05/2021) 34326-2021
Kieftendellaan 34, plaatsen dakkapel (voorgevel) (04/05/2021) 52221-2021

Santpoort-Noord
“Verkoop oliebollen”, van oktober tot eind december 2021. Locatie: Hagelingerweg t.h.v. nr.
55 te Santpoort-Noord (04/05/2021) 377972021

Velserbroek
Galle Promenade 34-52, 35-45 en 60, gedeeltelijk uitbreiden van Winkelcentrum Velserbroek (04/05/2020) 35800-2020
De omgevingsvergunning en de bijhorende
stukken ligt met ingang van 14 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage bij Domein Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toezicht Handhaving. Tevens zijn de besluiten in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder:
NL.IMRO.0453.OM0046GALLEPROMEN1R001

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:
Velsen-Zuid
Kerkplein
2,
vervangen
(04/05/2021) 35387-2021

pannendak

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg
52,
kappen
boom
(04/05/2021) 30636-2021
Anna van Burenlaan 21, kappen boom
(06/05/2021) 39610-2021
Willem de Zwijgerlaan 60, kappen 2 bomen

Driehuis
Da Costalaan 46, vergroten 1e verdieping
(achterzijde), wijzigen begane grondvloer
(06/05/2021) 34515-2021
Da Costalaan 46, plaatsen 2 dakkapellen (vooren zijkant) (06/05/2021) 34351-2021
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Velsen-Noord
De Hagedisstraat 12, legaliseren splitsen 1
woning in 2 woningen, kamergewijze bewoning (4 kamers) bovenwoning (04/05/2021)
112730-2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
Velsen-Noord
Meerweidenlaan 45, veranderen garagedeur
(04/05/2021) 35849-2021
Verleende standplaatsvergunningen APV
artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een standplaatsvergunning

Kapvergunning
Locatie: Platanenstraat 50 in IJmuiden
Betreft: een lindeboom met een diameter van
30 cm

Reden: de boom is dood

Geweigerde
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben standplaatsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
“Sorriso Salami Pasta Vino”, Locatie: Parkeerplaats t.o. Vishandel Waasdorp / Vishandel
Dolfijn, Halkade te IJmuiden (06/05/2021)
39171-2021
Verleende exploitatievergunning APV artikel
2:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een exploitatievergunning
verleend voor:
IJmuiden
“Ijssalon Dominique”, locatie: Kennemerboulevard 404 (06/05/2021) 40004-2021
Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning
hebben verleend voor:
Santpoort-Noord
Voorplaats 4, bouwen van 2 woningen
(04/05/2021) 20582-2020
De omgevingsvergunning en de bijhorende
stukken ligt met ingang van 14 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage bij Domein Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toezicht Handhaving. Tevens zijn de besluiten in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder:
NL.IMRO.0453.OM0045VOORPLAATS1-

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te
zijn ingediend binnen een termijn van zes weken met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaard
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Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan
Hofgeest Velserbroek, Plandeel Hofgeest VSV
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
maakt namens het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond bekend dat een besluit
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 – plandeel
Hofgeest VSV.

Het hogere waarden besluit heeft betrekking
op wegverkeerslawaai.

dag van 9.00 uur tot 17.00 uur en via www.odijmond.nl

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting ligt met ingang van
17 mei 2021 gedurende zes weken, ter inzage
bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein
48b te Beverwijk en van maandag t/m donder-

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 besluit tot
vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder
voor bestemmingsplan Hofgeest Velserbroek
– plandeel Hofgeest VSV”. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak
maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

