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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.

Gratis duurzaam energieadvies op
de markt
Wilt u geld besparen op uw energierekening? Comfortabeler wonen? En tegelijkertijd een steentje bijdragen aan een duurzame samenleving? De komende weken
krijgt u gratis advies en informatie over
energie besparen, duurzaam wonen en
slim verwarmen. 20 mei staat de bus op de
markt in IJmuiden.

Zonnepanelen, warmtepompen, vloerverwarming; we hebben er allemaal van gehoord. Maar wat heb je er precies aan? En
hoe werkt het? Voordat je deze maatregelen
zelf gaat toepassen, wil je ze natuurlijk eerst
goed begrijpen en het liefst aanraken en voelen.
De Energiebus
Dat kan dus nu! Op donderdag 20 mei staat

de energiebus op de markt in IJmuiden. De
bus zit vol duurzame energietechnologie.
Tussen 11 uur en 16 uur kunt u als inwoner
van gemeente Velsen in deze mobiele showroom rondkijken en van dichtbij zien hoe
slim en technisch hoogstaand duurzame oplossingen zijn geworden. Er is een specialist
van het Duurzaam Bouwloket aanwezig voor
uitleg en vragen. We zorgen er natuurlijk
voor dat dit coronaproof is.
Route
De komende weken staat de bus op verschillende plekken in Velsen. Vrijdag 4 juni is de
energiebus te vinden op de markt in Santpoort-Noord en op 22 juni staat de bus op de
markt van Velserbroek. Hier zullen dan ook
de energiecoaches van Energiek Velsen bij
aanwezig zijn.

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

Word ook vrijwilliger bij de
VoorleesExpress!
Bent u op zoek naar een leuke manier om écht
het verschil te kunnen maken voor een kind?
En een mooie band op te bouwen met een gezin uit uw buurt? Dat kan met de VoorleesExpress Velsen, zelfs in deze coronatijd. We
lezen voor bij kinderen die ondersteuning nodig hebben in hun taalontwikkeling. Om die
ondersteuning te bieden hebben wij u nodig!
Met de VoorleesExpress kunt u een verschil
maken voor een kind in je omgeving. Het is
waardevol vrijwilligerswerk! Uiteraard met

inachtneming van de coronamaatregelen.
Wethouder Marianne Steijn is een tijdje voorleesvrijwilliger geweest bij een jongetje van
twee jaar. Op www.bibliotheekvelsen.nl vertelt ze in een filmpje over deze leuke ervaring.
Marianne: “Ik heb ervan genoten en hij heeft
geleerd dat plaatjes en teksten heel leuk kunnen zijn.”
Doe ook mee en meld u aan via: https://bit.
ly/3dBIWw5 of bel met 0255 52 53 53.

Openingstijden gemeentehuis
tijdens feestdagen

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

Coronanieuws
Vaccinatie tegen corona

Hoe maakt u een afspraak?

Een afspraak maken voor de vaccinatie tegen
corona kan telefonisch, maar gaat sneller en
eenvoudiger online. Hiervoor heeft u een Di-

giD nodig. U wordt op uitlegprikafspraak.nl
stap voor stap meegenomen in het maken van
een afspraak

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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Informatie over testen

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

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

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

Bibliotheek Velsen gaat weer open
Bibliotheek Velsen is vanaf 21 mei weer geopend voor bezoekers. De Bibliotheek wordt
zo ingericht dat het voor alle bezoekers én medewerkers veilig is om de Bibliotheek te bezoeken.

Het is nog niet mogelijk om een krantje te komen lezen of een lezing te bezoeken, maar zelf
snuffelen tussen de boeken kan weer! Meer
informatie kijk op www.bibliotheekvelsen.nl.

Nieuws van de raad
De tegenstelling

Van Pont tot Park
Afgelopen maand is de visie Van Pont
tot Park besproken in de gemeenteraad.
In deze tegenstellingen vertellen Cas
Schollink (VVD) en Gideon Nijemanting
(CDA) hoe zij aankijken tegen dit plan.
De tegenstelling is te vinden via de web
site en onze social media kanalen.
Scan de code en
lees de tegenstelling
online.

Cas Schollink
VVD

Gideon Nijemanting
CDA

Agenda van de raad
Visie op Velsen
De Visie op Velsen laat zien waar de ge
meente naar toe wil tussen nu en 2050 en
helpt bij de keuzes die in de komende jaren
worden gemaakt. 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 betaal
baar? Waar halen we straks onze duur
zame energie vandaan? Waar beschermen
we onze natuur en waar maken we
plaats voor nieuwe functies? In de sessie
waren de raadsleden positief over het
koersdocument.
Bestemmingsplan De Schouw,
Velsen-Noord
Voor locatie De Schouw in VelsenNoord
is het plan om om 36 koopwoningen
te bouwen. Dat is het terrein van het
voormalig conferentiecentrum in de
Gildenwijk in VelsenNoord. Om dit
mogelijk te maken moet het bestem
mingsplan worden aangepast.

Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste de heer S.Y. Dinjens
Wethouder Dinjens woont niet in Velsen.
Daarom moet de gemeenteraad ontheffing
verlenen voor het woonplaatsvereiste dat
geldt op grond van de Gemeentewet..
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
een verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor de vergunning
Rekenkamerrapport Duurzaamheid
De rekenkamercommissie heeft een
onderzoek uit laten voeren naar duur
zaamheidbeleid in de gemeente Velsen.
In het onderzoeksrapport staan de con
clusies en aanbevelingen naar aanleiding
van dit onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld
geadviseerd om concrete doelstellingen
vast te stellen voor duurzaamheidsbeleid
en een dashboard te maken die laat zien
hoe Velsen ervoor staat.
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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 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

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.

criminatiezaken 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.

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.

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 Dis-

(08/05/2021) 54886-2021
Lindenstraat 32, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (10/05/2021) 556842021
Trawlerkade 8 / Vuurtorenstraat 6+8, bouwen vrieshuis met bijbehorende ruimten en
wijzigen gebruik (11/05/2021) 55947-2021

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 171, wijzigen gevelaanzicht en
splitsen bedrijfsruimte naar meerdere units
(12/05/2021) 56989-2021
J.M. van Nassaulaan 15, plaatsen aanbouw (voorzijde), kozijn (achterzijde)
(13/05/2021) 57066-2021

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.

Velsen-Zuid
Stelling 3, plaatsen schuur (09/05/2021)
54918-2021

Santpoort-Noord
Cotélaan 27, plaatsen dakopbouw, vervangen
kozijnen (11/05/2021) 56148-2021
Biallosterskilaan 27, plaatsen aanbouw
(11/05/2021) 56372-2021

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 7, vergroten 1e verdieping (11/05/2021) 33150-2021

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
Cederstraat 27, plaatsen dakopbouw
(08/05/2021) 54855-2021
Linnaeusstraat 42, plaatsen dakopbouw
(08/05/2021) 54865-2021
Orionweg 349, plaatsen dakkapel (voorzijde)

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 251, legaliseren van het
tijdelijk (3,5 jaar) gebruiken voor kamerverhuur (5 kamers, 5 personen) (10/05/2021)
55686-202
Wijkermeerweg 8, wijzigen gebruik van 1
naar 4 bedrijfsunits, plaatsen 2 overheaddeuren (11/05/2021) 55932-2021
Stratingplantsoen 101A, veranderen gebruik
van winkel naar wonen en herinrichten pand
(12/05/2021) 56987-2021

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

Velsen-Noord
bij Reyndersweg 1, tijdelijk (3 jaar) en seizoensgebonden plaatsen van een kunstobject
(11/05/2021) 32947-2021
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
Clarionlaan 2, realiseren uitrit (11/05/2021)
41417-2021

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.

delijk (15 jaar) plaatsen rookgasafvoeren
(12/05/2021)
44472-2021

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

Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg nabij ingang Velserbeek,
kappen boom (12/05/2021) 51144-2021
Buitenhuizerweg 2, plaatsen miva recreatiewoning (12/05/2021) 34840-2021

IJmuiden
Strengholtstraat 4, wijzigen gebruik winkel/
woning naar winkel en bovenwoning met dakterras, veranderen voorgevelkozijn, plaatsen
dakopbouw, verhogen berging (11/05/2021)
138326-2020
Kennemerlaan 218 A, plaatselijk verhogen van
het dak (11/05/2021) 41165-2021
Platanenstraat 24, plaatsen dakopbouw inclusief dakkapel (11/05/2021) 35426-2021
Lindenstraat 22, plaatsen dakopbouw, optrekken voorgevel (12/05/2021) 30880-2021
M.K. Hofstedestraat 48, uitbreiden 1e verdieping (achterzijde) (12/05/2021) 20442-2021
Rijnstraat 6 t/m 52, vervangen en tij-

Velsen-Noord
Breesaperhof 50, legaliseren wijzigen gebruik
van winkel naar wonen en kamerverhuur verdiepingen (11/05/2021) 7966-2021
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 76, bouwen aanbouw (11/05/2021)
135775-2020
Van Dalenlaan 152, plaatsen dakkapel (voorzijde) (11/05/2021) 35231-2021
Harddraverslaan
25,
kappen
boom
(12/05/2021) 48810-2021
Louise de Colignylaan 68, kappen boom
(12/05/2021) 52634-2021

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 183, vergroten schuur (wijziging op verleende vergunning 33189-2019 d.d.
02-07-2019) (11/05/2021) 44810-2021
Driehuis
Driehuizerkerkweg 140 realiseren van een
aanbouw (11/05/2021) 30233-2021 (Gemeentelijk monument)
groenstrook aan Brevierlaan (tussen Henriette Roland Holstpad en Anna Blamanpad), kappen boom (12/05/2021) 51235-2021
Velserbroek
Zwanebloembocht 100, plaatsen aanbouw met
luifel (voorzijde) (11/05/2021) 33576-2021
De Zeiler 88, plaatsen berging (voorzijde)
(11/05/2021) 34650-2021
Aletta Jacobsstraat 74, plaatsen entreeluifel
(11/05/2021) 50043-2021
De Zeiler 24, plaatsen 2 airco units
(12/05/2021) 37748-2021

Bekendmaking concept Programma Gezondheid en
Luchtkwaliteit 2021-2025
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken bekend dat zij in haar vergadering van 11
mei 2021 het concept Programma Gezondheid
en Luchtkwaliteit 2021-2025 heeft vrijgegeven voor de inspraak conform de Wet algemene bestuursrecht, afd. 3.4.
De luchtkwaliteit in de IJmond staat onder
druk door wegververkeer, zware industrie,
scheepvaart en de woon-leefomgeving. Met
het Programma Gezondheid en Luchtkwali-

teit wil de gemeente Heemskerk met de andere IJmondgemeenten, Beverwijk en Velsen het bestaand beleid en de maatregelen op
het gebied van de verbetering van luchtkwaliteit intensiveren. Naast de verbetering van de
luchtkwaliteit wordt ingezet op gezondheidsbevordering (fysiek en sociaal) en gezondheidsbescherming (fysiek). Zo wordt bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan groen in de
wijken om gezond gedrag te stimuleren, is een
onderzoek naar de effecten van de A22 opge-

nomen en is er expliciet aandacht voor de effecten van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
en stookgedrag bij bedrijven.
De IJmond gemeenten streven via het landelijke Schone Luchtakkoord naar het behalen
van de wereldgezondheidsnormen voor luchtkwaliteit in 2030.
Inzage
Het concept Programma is in te zien via https://www.odijmond.nl/thema’s/luchtkwali-

teit/regionale-visie/
Zienswijzen kunnen tot 25 juni 2021 kenbaar
gemaakt worden bij burgemeester en wethouders, bij voorkeur per mail naar: info@velsen.
nl. Brieven kunnen verzonden worden naar
gemeente Velsen, t.a.v. het college van B&W,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Zienswijzen
worden meegewogen bij de verdere besluitvorming.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op
11 mei 2021 besloten om de naam Promenade
Park vast te stellen voor het stadspark in Velserbroek.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

mene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 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 indie-

nen bij het college van Burgemeester en wethouders van Velsen.

hiervoor een afspraak maken bij het KCC, of
via telefoonnummer 0255 567352.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u inzien bij het team Informatie van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Velsen hebben besloten:
•

een parkeerverbod in te stellen aan de
westzijde van het deel van de Duin- en
Kruidbergerweg tussen de Kennemergaardeweg en de Velserenderlaan te Santpoort-Noord, door middel van het plaat-

sen van borden E1 (6 x) zoals bedoeld in
bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden met pijlen voor nadere aanduiding
waar nodig.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

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 indie-

nen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten
een individuele gehandicaptenparkeerplaats
aan te leggen voor het volgende perceel:
• Rijnstraat 68, 1972 VH IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 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.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

