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Ruim 10 minuten extra reistijd
Velsertunnel (A22) weekend 
afgesloten wegens onderhoud; 
28 mei – 31 mei 2021

Een luisterend oor voor jonge 
mantelzorgers 

De Velsertunnel is van vrijdag 28 mei tot 
maandag 31 mei afgesloten voor verkeer. 
Rijkswaterstaat voert onderhoud uit in en 
om de tunnel. Weggebruikers worden ter 
plaatse omgeleid en moeten rekening hou-
den met extra reistijd.
 
Begin mei was de Velsertunnel twee week-
enden dicht wegens onderhoud. De werk-
zaamheden die in deze weekenden niet kon-
den worden afgerond, vinden nu plaats in het 
weekend van vrijdag 28 mei tot maandag 31 
mei. 

Om de tunnel in goede conditie te houden 
vindt er onderhoud plaats aan onder andere 
de verkeerssignalering, de verlichting, het 
camerasysteem en het asfalt. Dit betekent 
dat de Velsertunnel in beide richtingen van 
vrijdag 21.00 uur tot maandag 05:00 uur voor 
het verkeer volledig wordt afgesloten. Ver-
keer dat gebruik wil maken van de Velser-
tunnel (A22) wordt gedurende het weekend 
omgeleid via de Wijkertunnel (A9). 

Omleidingsroutes
Verkeer aan de noordkant van de Velsertun-
nel wordt geadviseerd om via de A22 naar 
knooppunt Beverwijk te reizen en via de 
Wijkertunnel (A9) naar het zuiden te gaan. 
Verkeer op de N197 en N246 kan het beste 
via toerit 8 Bazaar de A9 op gaan. De extra 
reistijd kan oplopen tot 12 minuten. 

Van vrijdag 21.00 uur tot zaterdag 06.00 uur 
is toerit 1 IJmuiden richting Haarlem op de 
A22 dicht. Verkeer aan de zuidkant van de 
Velsertunnel wordt geadviseerd om via de 
N208 en N200 richting de A9 te reizen en 

vanaf knooppunt Rottepolderplein gebruik 
te maken van de Wijkertunnel (A9). Vanaf 
zaterdag 06.00 uur kan het verkeer via de 
A22 en A9 naar knooppunt Rottepolderplein 
reizen, daar keren en via de Wijkertunnel 
(A9) naar het noorden gaan. 

Verkeer uit de regio Haarlem wordt geadvi-
seerd via de N208 en N200 richting de A9 te 
reizen en vanaf knooppunt Rottepolderplein 
gebruik te maken van de Wijkertunnel (A9). 
De extra reistijd kan oplopen tot 13 minuten. 

Weggebruikers wordt geadviseerd gebruik te 
maken van de omleidingsroutes en niet van 
de veerpont over het Noordzeekanaal, aan-
gezien deze niet geschikt is voor grote ver-
keersstromen. Ook de sluizenroute is voor 
autoverkeer niet beschikbaar.

Tijdens de afsluiting zijn de volgende 
wegen (gedeeltelijk) open:
•  A22 toerit 1 IJmuiden is dicht van vrij-

dag 21:00 uur tot zaterdag 06:00 uur.
•  A22 afrit 1 IJmuiden is het gehele week-

end open.
•  Verbindingsboog A22 is het gehele 

weekend open.
•  Calamiteitenbogen A9 zijn het gehele 

weekend open.
•  A208 richting A22 afrit 1 IJmuiden is 

het gehele weekend open.

Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de 
omleidingsborden te volgen en de reis voor 
te bereiden met behulp van www.rws.nl/
werkzaamheden. Op die manier zijn wegge-
bruikers het snelst op hun bestemming..

Coronanieuws

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

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

Informatie over vaccinatie

Jonge mantelzorgers (JMZ) zijn kinderen 
en jongeren van 8 t/m 24 jaar die opgroei-
en in een gezin waar iemand zorg nodig 
heeft door ziekte, een beperking of versla-
ving. Door de coronacrisis en de maatrege-
len komen deze jongeren soms meer onder 
druk komen staan. Scholen zijn (gedeelte-
lijk) dicht (geweest), er moet thuis gewerkt 
worden, sporten mag niet of in aangepaste 
vorm, contact met vrienden is ingewikkel-
der met de avondklok en anderhalve meter 
afstand.

Juist die eigen activiteiten helpen de JMZ om 

de zorgsituatie thuis vol te houden, maar die 
vallen nu (deels) weg.

Eenzaamheid kan hiervan het gevolg zijn. Spe-
ciaal voor deze JMZ ontwikkelde Centrum 
Mantelzorg Socius een aanbod. Het is moge-
lijk om af te spreken als je je verhaal kwijt wilt, 
even je hart wil luchten of het fi jn vindt als ie-
mand met je meedenkt. Daarnaast organiseert 
Centrum Mantelzorg Socius elke schoolva-
kantie een leuke activiteit, waar je er even uit 
bent en andere jonge mantelzorgers ontmoet.
Interesse? Neem dan contact op via infoman-
telzorg@socius-md.nl of 088 – 88 76 900

Draag voor 1 juli 2021 kandidaten voor
Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een lintje ver-
dient? Bijna iedereen kan deze vraag met 
‘ja’ beantwoorden, want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor vele doe-
len. 

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet 
voor de samenleving kan in aanmerking ko-
men. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in 
bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, op 
sportgebied, in de gezondheidszorg of op een 
ander terrein. Vergeet niet de mensen die voor 

hun werk geruime tijd  iets bijzonders doen 
waar de hele samenleving wat aan heeft. 

Volgend jaar een Koninklijke onderschei-
ding? Dien voor 1 juli uw aanvraag in
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er 
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordra-
gen voor de lintjesregen van 2022  moet het 
verzoek insturen voor 1 juli 2021.
Meer informatie bij de afdeling kabinetszaken: 
kabinetszaken@velsen.nl  of 0255-567200. 
Meer informatie ook op lintjes.nl 

Onderzoek sportvisserij pieren 
IJmuiden
De pieren van IJmuiden zijn een populaire 
visstek voor veel sportvissers, omdat het 
nergens in Nederland mogelijk is om zon-
der boot zover in de zee te vissen. De eco-
nomische en recreatieve waarde van de 
pieren voor en door de sportvisserij lijkt 
vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. 

Een actueel beeld van het  sportvisserijgebruik 
van de pieren en de economische waarde daar-
van voor de omgeving –zeker in deze roerige 
tijden- ontbreekt echter. 

Om deze waarde helder en inzichtelijk te ma-
ken voor sportvisserijbelang van de pieren 
start vanaf dit weekend een onderzoek op de 
pieren, waarbij Sportvisserij MidWest Neder-
land sportvissers een aantal vragen voorleggen 
aan sportvissers op de pieren van IJmuiden. 
Het interview duurt hooguit 5 minuten en ie-
dere deelnemer ontvangt hiervoor een atten-
tie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 
commissie zeevissen van Sportvisserij Mid-
West Nederland in nauwe samenwerking met 
Sportvisserij Nederland.

Vaccineren? De keuzehulp helpt u 
bij het maken van die keuze
Voor de meeste mensen in Nederland is een 
vaccinatie tegen het coronavirus een vanzelf-
sprekendheid. Tegelijk zijn er ook mensen die 
twijfelen. Vindt u het ook lastig om een keuze 
te maken? Raadpleeg dan de keuzehulp die 
TNO en het Radboudumc hebben ontwikkeld. 
Met deze keuzehulp kunt u op een rij zetten 
wat voor u belangrijk is. De keuzehulp vindt u 

op coronavaccinatie-keuzehulp.nl.

Kennistest vaccin
Op coronavaccinatie-keuzehulp.nl staat ook 
een kennistest waarmee u aan de hand van 10 
stellingen kunt ontdekken wat u van het vac-
cin weet. 
 

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

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

Informatie over corona

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

Informatie over thuisquarantaine

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.

Nieuws van de raad
Agenda van de raad

   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. 
 De fracties waren allemaal positief over het  
 plan. Tijdens de raadvergadering op 27 mei  
 kan de gemeenteraad besluiten om een  
 verklaring van geen bedenkingen af te 
 geven voor de vergunning. 

   Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)
  De Omgevingsdienst IJmond verzorgt on-

der andere het toezicht op milieu voor de 
gemeente Velsen en de vergunningen, toe-
zicht en handhaving van de bedrijventerrei-
nen zoals de havens. De raadsleden kregen 
een presentatie over de werkzaamheden. 
Door raadsleden  werden er vragen gesteld 
over bezuinigingen, de energiehaven, stik-
stof en de zorgpunten van de ODIJ.

   Uitwerking juridische samenwer- 
 kingsvorm beschermd wonen

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
opvang van volwassenen met psychische 
of psychosociale problemen. De gemeen-
ten moeten hiervoor regionaal samenwer-
ken. Na een korte toelichting gaven de 
raadsleden aan zich in de voorgestelde sa-
menwerkingsvorm te kunnen vinden. Er 
waren nog wel vragen over onder ande-
re de �nanciering, daarom komt de wet-
houder met een memo over de �nanciën. 

  Rekenkamerrapport Duurzaamheid
 De rekenkamercommissie heeft een onder 
 zoek uit laten voeren naar duurzaamheid- 
 beleid in de gemeente Velsen. De raadsle- 
 den zijn tevreden over het rapport en 
 geven aan dat de aanbevelingen in het  
 raadsvoorstel door het college ter hand ge 
 nomen kunnen worden. Ook wordt het col 
 lege opgeroepen om over de uitwerking 
 van de aanbevelingen regelmatig terug  
 te koppelen. Het rapport gaat als hamerstuk  
 naar de raad.

Wist je dat?

Nieuwsbrief
Iedere maand verstuurt de gemeenteraad 
een nieuwsbrief met de belangrijkste on-
derwerpen van de afgelopen maand. U 
kunt zich eenvoudig aanmelden voor de 
nieuwsbrief via velsen.nl/gemeenteraad.

Scan de code en meld u aan voor de 
nieuwsbrief.
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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
Kennemerlaan 19A, bouwen dakterras (ach-
terzijde) (18/05/2021) 29826-2021
Van Wassenaerstraat 61, plaatsen dakopbouw 
inclusief dakkapel (voorgevel) (18/05/2021) 
40513-2021
Nachtegaallaan 6, plaatsen dakopbouw 
(18/05/2021) 39435-2021
Orionweg 349, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(20/05/2021) 54886-2021
 
Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 15, plaatsen erker (18/05/2021) 
10992-2021
De Savornin Lohmanlaan 7, vergroten 1e ver-
dieping (20/05/2021) 33150-2021

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, kappen 3 bomen (18/05/2021) 

37543-2021
Wüstelaan 5, veranderen en vergroten 2e ver-
dieping (20/05/2021) 13764-2021
Brederoodseweg 41, 41A, 41C, uitvoeren ci-
viele werkzaamheden (het aanleggen van het 
riool en de nutsleiding(en)) (20/05/2021) 
78848-2020

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, kappen boom (voorzijde) 
(18/05/2021) 45479-2021
Broekbergenlaan 28, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (20/05/2021) 31899-2021

Driehuis
Wol�  en Dekenlaan 1, wijzigen gebruik 
schoolplein, plaatsen speelvoorzieningen 
(18/05/2021) 122598-2020

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 220, plaatsen geneesmid-
delenuitgiftepunt in voorgevel (18/05/2021) 
26750-2021
De Sluistocht 4 en 5, plaatsen 2 dakopbouwen 
(20/05/2021) 26118-2021
Parkeerterrein Vestingplein (naast Galle Pro-

menade 45), tijdelijk (10 oktober t/m 31 de-
cember 2021) gebruiken voor standplaats 
(oliebollenkraam) (20/05/2021) 18996-2021
Lepelblad 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(20/05/2021) 37813-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-
ten behandeling gesteld voor: 

 Velsen-Noord
Wardenaarstraat 16, plaatsen radioantenne-
mast (18/05/2021) 42879-2021

  Verleende exploitatievergunning APV artikel 
2:15 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een exploitatievergunning 
verleend voor: 
Velserbroek
Dammersweg 33 (Westerbroekplas), Kiosk 
MOSUN met terras (20/05/2021) 41671-2021

Besluiten

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 27 mei 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
Petteveltlaan 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (16/05/2021) 57357-2021
Marconistraat 18, plaatsen dakopbouw 
(16/05/2021) 57405-2021
Route naar Kennemerstrand, tijdelijk ( juni 
2021 t/m oktober 2022) plaatsen 60 vlaggen-
masten (17/05/2021) 58228-2021
Lindenstraat 14, plaatsen dakopbouw 
(18/05/2021) 58603-2021
Planetenweg 301C, brandveilig gebruiken 
schoolgebouw en sporthal (18/05/2021) 
59035-2021
Uranusstraat 19, plaatsen dakopbouw 
(18/05/2021) 59076-2021
Eenhoornstraat 8, plaatsen mechanische 
ventilatie (19/05/2021) 59462-2021
Huygensstraat 67, wijzigen gebruik naar 
wonen met onzelfstandige woonruimte 
(19/05/2021) 59696-2021
Briniostraat 16, plaatsen tijdelijke lokalen 
(18/05/2021) 58999-2021

Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 42, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (17/05/2021) 57750-2021

Velsen-Noord
Starrebosstraat 5, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (17/05/2021) 57756-2021
Wijkermeerweg 6, plaatsen overkapping 
(achterzijde) (17/05/2021) 57771-2021

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 2, gebruik terrein voor 
overnachten (10 weekenden per jaar) 
(16/05/2021) 
57467-2021 (Rijksmonument)
Harddraverslaan 19, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (17/05/2021) 58257-2021
Middenduinerweg 64, wijzigen gebruik gara-
ge naar wonen (19/05/2021) 59711-2021

Santpoort-Noord
Voorplaats 38, plaatsen dakopbouw 
(17/05/2021) 58292-2021
Kieftendellaan 24, plaatsen erker 
(18/05/2021) 58642-2021

Driehuis
Driehuizerkerkweg 59A, wijzigen erker, ver-
vangen kozijnen (17/05/2021) 58106-2021

Velserbroek
Broeklanden 5, kappen 10 bomen, wijzi-
gen gebruik 2 minibanen naar 3 padelbanen 
(15/05/2021) 57276-2021
De Weid 32, plaatsen  dakkapel (voorzijde) 
(17/05/2021) 57885-2021
Galle Promenade 117, plaatsen tuinhek 
(18/05/2021) 59088-2021

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
Vareniusstraat 9, wijzigen gebruik bedrijf 
naar wonen, plaatsen kozijn (voorzijde) 
(17/05/2021) 24114-2021
Tussenbeeksweg 60, legaliseren kamerge-
wijze verhuur van 4 kamers (12/05/2021) 
27469-2021
 
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 50, tijdelijk (10 jaar) 
plaatsen verblijf- en trainingshonden loods 
(20/05/2021) 37668-2021

Velserbroek
Lepelblad 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(18/05/2021) 37813-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Vissershavenstraat 46, wijzigen gebruik t.b.v. 

gebruik stalling auto’s (20/05/2021) 49558-
2021
 
Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 27, plaatsen aanbouw tus-
sen woning en garage (20/05/2021) 56372-
2021

Velserbroek
Joke Smitkade 92, plaatsen airco 
(20/05/2021) 48625-2021

Ingediende aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4

Driehuis
 Van den Vondellaan 100 (station Driehuis), 
hijsen staalconstructies, herinrichting sta-
tion en perron, van vrijdag 09-07-2021 
23:00 uur tot maandag 12-07-2021 05:00 uur  
(19/05/2021)  58813-2021

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij de volgende aanvragen 
voor een evenementenvergunning heeft ont-
vangen op grond van de Algemene plaatse-
lijke verordening artikel 2:10. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

 IJmuiden
Strand6Daagse: aankomst 28 juli 2021 vanaf 
11.00 uur en vertrek op 29 juli 2021 tot 11:00 
uur, locatie: sportcomplex  Planetenweg 
271(velden SVIJ) (18/05/2021) 58997-2021

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.

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

Een tijdelijk parkeerverbod in te stellen aan de 
zuidwestzijde van de Bik- en Arnoldkade vanaf 
de kruising met de Prins Hendrikstraat tot een 

punt op 80 meter ten zuidoosten van de krui-
sing met de Breesaapstraat, door middel van 
het plaatsen van borden E1 van bijlage 1 van 
het RVV 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen volgens de Alge-
mene wet bestuursrecht een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen  bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen. Dit moet 
binnen 6 weken na de datum waarop het be-

sluit is bekendgemaakt in de online Staatscou-
rant. Het  bezwaar kunt u schriftelijk indienen 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden), of online 
via www.velsen.nl (werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) 

Verkeersmaatregel




