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Draag voor 1 juli 2021 kandidaten voor
Die verdient een lintje!

 Wanneer vergaderen de Wijk-
platforms Velsen 2021?

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 in-
zet voor de samenleving kan in aanmerking 
komen. 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 bijzon-

ders 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 voor-
dragen voor de lintjesregen van 2022  moet 
het verzoek insturen voor 1 juli 2021.

Meer informatie bij de afdeling kabinets-
zaken: kabinetszaken@velsen.nl  of 0255-
567200. Meer informatie ook op lintjes.nl 

Coronanieuws

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

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

Informatie over vaccinatie

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hier-
van is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel leest u wanneer ze vergade-
ren.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre� ende wijk. Zij komen op voor het 
algemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-

groepen. Voor meer informatie, ga naar de 
website https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 

 Als u een vergadering wilt bijwonen: hier vol-
gen de locaties en vergaderdata voor 2020.
Vanwege corona vinden de vergaderingen vir-
tueel via ZOOM plaats. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via www.wijkplatformsvelsen.nl. 
Kies het gewenste Wijkplatform en vul het 
formulier onder ‘CONTACT’ in.  U krijgt dan 
een inlogcode voor zoom per e-mail toege-
stuurd.

 WONENPLUS Velsen, ook voor u?
Lukt het u niet om uw dagelijkse bood-
schappen te halen, moet het gras nodig 
worden gemaaid maar wordt dat voor u te 
zwaar of kunt u zelf niet meer snoeien in 
de tuin? Met een abonnement op Wonen-
plus kunt u langer zelfstandig thuis blijven 
wonen.

Iedere zelfstandig wonende Velsenaar van-
af 65 jaar (of met een beperking) kan abon-
nee worden van Wonenplus. Een abonnement 
kost 20 euro per jaar. Huurders van Woning-
bedrijf Velsen, Woningbouwvereniging Bre-
derode of van Velison Wonen krijgen een gra-
tis klusabonnement voor klusjes in huis of in 
de tuin. Zij kunnen voor 10 euro per jaar een 
aanvullend abonnement nemen voor alle an-
dere diensten van Wonenplus Velsen. Daar-
naast betaalt u de vrijwilliger die u helpt een 

vrijwilligersvergoeding van 4,50 euro per klus 
(of voor de grotere klussen 4,50 euro per uur). 
Normaal organiseert Wonenplus uitstapjes en 
winkelmiddagen voor abonnees, maar door 
alle maatregelen tegen het coronavirus is dit 
opgeschort. Gelukkig staat een groot deel van 
de vrijwilligers nog steeds voor u klaar, zodat 
klussen ook in deze ongewone tijd nog wel ge-
daan worden. 

Heeft u hulp nodig bij tuinklussen, boodschap-
pen of belastingaangifte? Neem dan contact op 
met het Meldpunt van Wonenplus of kijk op 
www.wonenplus-velsen.nl. Het Meldpunt is 
bereikbaar van maandag t/m donderdag tus-
sen 10:00-13:00 uur op telefoonnummer 0255-
518888.
Wonenplus Velsen is een dienst van Stichting 
Welzijn Velsen. 

Zijn snel ontwikkelde corona-
vaccins wel veilig?
De coronavaccins hadden relatief weinig tijd 
nodig om op de markt te komen. Zijn ze dan 
wel veilig, vragen veel mensen zich af. En zo 
ja, waarom worden ze dan pas in 2023 geregis-

treerd? Leonoor Wijnans, senior klinisch be-
oordelaar van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen, legt  dit uit. Kijk voor het in-
terview op https://www.velsen.nl/corona  

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

Informatie over testen

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2021 
 
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel 
tref u een overzicht aan wanneer ze vergaderen. 
 
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en geven 
daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te nemen 
aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/  
 
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor 2020. 
Vanwege corona vinden de vergaderingen virtueel via ZOOM plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden 
via www.wijkplatformsvelsen.nl. Kies het gewenste Wijkplatform en vul het formulier onder 
‘CONTACT’ in. U krijgt dan een inlogcode voor zoom per e-mail toegestuurd. 
 

Wijkplatform Locatie Tijd Datum 
Velsen-Noord Via ZOOM 19:30 Nog niet bepaald 
IJmuiden-Noord Via ZOOM 19:30 9 juni 
IJmuiden-Zuid Via ZOOM 19:30 16 juni 
Zee- en Duinwijk Dwarsligger 19:30 14 juni 

 

 Vossen: niet voeren!
In Velsen spotten we steeds vaker “tamme“ 
vossen, waaronder ook vossen met welpen.  
Vossen zijn wilde dieren en moeten ook zo-
danig behandeld worden. Het is belangrijk 
om vossen niet te voeren en ook niet pro-
beren aan te raken. 

Wanneer u de vossen voert, raken zij hun jacht-
instinct kwijt. Daarnaast groeien jonge vossen 
op met het idee dat het heel normaal is om van 
mensen eten te krijgen. Dat maakt dat vossen 
a¢ ankelijk worden van mensen en ze opzoe-
ken. Vossen behoren van jongs af aan te leren 
dat de mens niet tot een soortgenoot behoort.
Al ogen de vossen soms lief en aaibaar, het 
zijn geen huisdieren. Elke vos is een wild 

dier waar mensen afstand van moeten ne-
men. Bijten is namelijk niet uitgesloten. 

Een vriendelijk doch dringend verzoek aan 
een ieder: voer de vossen niet! 

Gemeentehuis gaat volledig open
De publiekshal van het gemeentehuis is maan-
dag 7 juni weer volledig open! Van maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur kunt 
u weer binnenlopen zonder afspraak. Kom bij 
voorkeur alleen en volg de aanwijzingen van 
de gastheer en gastvrouw op. Het is verplicht 
om een mondkapje te dragen in de publieks-

hal. Volg verder de overige richtlijnen van het 
RIVM (www.rivm.nl). Wij vragen u thuis te 
blijven bij klachten. Voor paspoort, rijbewijs, 
aktes, verklaringen of andere producten van 
burgerzaken dient u een afspraak te maken. 
Dit kunt u doen via www.velsen.nl of te bellen 
via 140255 (zonder kengetal ervoor).
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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

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Kunst en cultuur

Onder andere musea, bioscopen 
en theaters open.  

 
Locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening en 
bibliotheken open.

Onderwijs

Voortgezet onderwijs open. 

 
Mbo, hbo en wo onder 
voorwaarden open.

Horeca en evenementen

Horeca open van 6.00 uur tot 
22.00 uur en max. 4 personen 
(excl. kinderen t/m 12 jaar) of 1 
huishouden per tafel. 

 
Evenementen met vaste 
zitplaatsen mogelijk met 
toegangsbewijzen.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan. 

Overzicht coronamaatregelen per 5 juni 
 

Op 5 juni ze�en we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open,  
waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

28 mei 2021

Sport

Sporten in groepen toegestaan. 
1,5 meter afstand houden niet 
verplicht. Vanaf 18 jaar max. 50 
personen per groep. 
 

Recreatie

Onder andere a�ractie- en 
dierenparken en sauna's, 
wellnesscentra en 
zonnestudio's open.  

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

= Stap 3 van het openingsplan

Met gratis toegangsbewijzen is een hoger aantal bezoekers mogelijk bij culturele instellingen, topsportwedstrijden, horeca en evenementen.

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Winkelen en boodschappen

Alle winkels open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
22.00 uur.

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Algemene maatregelen

Draag een mondkapje waar dat 
verplicht is. 

Ontvang thuis max. 4 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Buiten: groep van max. 4 personen 
of 1 huishouden.

Niet-essentiële reizen binnen 
Nederland toegestaan. Reis op 
rustige momenten.  

 
Reizen naar landen met een groen 
of geel reisadvies mogelijk.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 
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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
Zuidpier (nabij noordkant Seaport Marina), 
plaatsen containers voor omzetten zeewater 
in drinkwater (21/05/2021) 60828-2021
Diezestraat 14, plaatsen dakkapel 
(25/05/2021) 61563-2021
Kanaalstraat 27, splitsen woning in 2 appar-
tementen (25/05/2021) 61783-2021
Kennemerlaan 1, legaliseren opgesplitste bo-
venwoning (27/05/2021) 63474-2021
Iepenstraat 15, plaatsen dakopbouw 
(28/05/2021) 63688-2021

Briniostraat 16, gevelwijziging t.b.v. venti-
latieverbetering (28/05/2021) 64110-2021 
(Gemeentelijk monument)

Velsen-Noord
Wardenaarstraat 16, plaatsen antenne 
(20/05/2021) 60314-2021
Ladderbeekstraat 83 en 85, plaatsen dakop-
bouw (achterzijde) en doortrekken voorgevel 
bij nummer 85 (21/05/2021) 60762-2021

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 15, uitbreiden 1e 
verdieping, wijzigen constructie (intern) 

(20/05/2021) 60430-2021
Van Dalenlaan 136, vervangen en uitbreiden 
dakkapel (voorzijde) 61256-2021 
Laurillardlaan 5, kappen boom (26/05/2021) 
62776-2021
Louise de Colignylaan 70, kappen boom 
(27/05/2021) 63206-2021

Santpoort-Noord
nabij Kennemergaardeweg 1, kappen boom 
(20/05/2021) 60439-2021
Terrasweg 61, plaatsen dakopbouw (achter-
zijde) (27/05/2021) 63625-2021
Dinkgrevelaan 26, plaatsen uitbouwen (voor- 

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.
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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 wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ver-
leend voor: 

 IJmuiden
Julianakade 38, legaliseren splitsen woning in 
2 woningen (25/05/2021) 19331-2021

nabij Kennemermeer (parkeerterrein achter 
Kennemerboulevard), verlengen tijdelijk af-
wijken voor paviljoens en recreatief nacht-
verblijf, vergroten campsite tot maximaal 35 
eenheden, verkleinen campus,  afwijken voor 
2 hogere recreatieverblijven (25/05/2021) 
22939-2021
Cederstraat 27, plaatsen dakopbouw 
(25/05/2021) 54855-2021
Kennemerstrand naast 160, tijdelijk (1 jaar) 
plaatsen kunstwerk (25/05/2021) 50952-2021
Grahamstraat 201, vergroten 2e verdieping 
(27/05/2021) 42700-2021
Torricellistraat 16, plaatsen dakopbouw 
(27/05/2021) 42930-2021
Mantelmeeuwpad 2, uitbreiden strandpavil-
joen (27/05/2021) 19636-2021

 Santpoort-Zuid
Wüstelaan 7, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en 
achterzijde) (27/05/2021) 43990-2021
 
Velsen-Zuid
Stelling 3, plaatsen schuur (27/05/2021) 
54918-2021

Velsen-Noord
Heirweg 2A, plaatsen 2 cubola’s (27/05/2021) 
39973-2021

Driehuis
Van den Vondellaan 2, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (27/05/2021) 43435-2021
Van Maerlantlaan 2, plaatsen dakkapel (voor- 
en achterzijde), vervangen kozijnen, plaatsen 
uitbouw (achter- en zijgevel), wijzigen con-

structie (intern) (27/05/2021) 40547-2021

Velserbroek
Suze Groenewegstraat 9, plaatsen 2 dakkapel-
len (achterzijde) (25/05/2021) 40725-2021
Floraronde 178, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(27/05/2021) 42120-2021

  Verleende omgevingsvergunning brand-
veilig gebruik– uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor:

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, het brandveilig gebruik 
van het hotel (18/08/2020) 103456-2019

De omgevingsvergunning en de bijhorende 
stukken ligt met ingang van 4 juni 2021 zes we-
ken ter inzage bij Domein Fysieke Leefomge-
ving, Team Vergunningen Toezicht Handha-
ving. 

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ontwerp om-
gevingsvergunning, 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 Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre� en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD). Kijk op de ge-
noemde site voor de precieze voorwaarden

Ingetrokken verleende omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning in-
getrokken voor: 

IJmuiden
Pieter  Nuytsstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(27/05/2021) 12797-2021

Verleende standplaatsvergunningen APV 
artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een standplaatsvergunning 
verleend voor: 

Velserbroek
 Verkoop oliebollen en seizoensgebak, 10 okto-
ber 2021 t/m 31 december 2021 (maandag t/m 
zondag) locatie: Vestingplein (27/05/2021) 
5561-2021

Besluiten

en zijgevel) en uitbouw achtergevel met dak-
terras (28/05/2021) 64052-2021
Biallosterskilaan 55, vervangen garage 
en schuur door garage met overkapping 
(28/05/2021) 64144-2021

Driehuis
Jacob Catslaan 6, kappen  boom (23/05/2021) 
61173-2021

Velserbroek
Hollandse Aak 12, plaatsen uitbouw (zijkant) 
(21/05/2021) 61052-2021
De Zeiler 138, plaatsen aanbouw over dakter-
ras (achtergevel) (26/05/2021) 61305-2021
Dammersboog 184, plaatsen dakopbouw 

(25/05/2021) 62055-2021
De Zeiler 148, dichtzetten voorportaal 
(26/05/2021) 62778-2021
Lange Sloot 14 en 15, uitbreiden bestaande 
dakopbouw (26/05/2021) 62805-2021

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
Grahamstraat 209, vergroten 2e verdieping 
(27/05/2021) 41108-2021

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 23, bouwen aanbouw (be-
gane grond en 1e verdieping) en dakterras 
(25/05/2021) 39071-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Santpoort-Noord
Molenstraat 13, vervangen kozijn zijgevel, 
dichtzetten kozijn achtergevel (25/05/2021) 
43280-2021(Gemeentelijk monument)

Ingediende aanvraag onthe£  ng werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4
Velsen
Velsertunnel (Spoortunnel), stralen beton-
nen ondergrond en aanbrengen slijtlagen 
op vluchtpaden. Van 9 juli 2021 vanaf 20:00 
uur t/m 12 juli 2021 05:00 uur (27/05/2021) 
63319-2021

Kapmelding
•  Aan de Krommeweid voor huisnummer 

4 in Velserbroek staat een Prunus
•  Aan de Bloemendaalsestraatweg voor 

huisnummer 16  Santpoort-Zuid staat 
een Linde. 

•  Op het grasveld aan de Maasstraat in 
IJmuiden staat een Kastanje

De bomen zijn dood.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Velsen hebben besloten: 

•  Een  parkeerschijfzone in te stellen op de 
volgende wegdelen te IJmuiden, geldend 
van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 uur 
t/m 17:00 uur (maximaal 2 uur parkeren):

•  Kennemerlaan; vanaf de Grahamstraat 
tot Moerbergplantsoen (westelijke aan-
sluiting);

•  Kennemerlaan; vanaf de Edisonstraat tot 
Moerbergplantsoen (oostelijke aanslui-
ting);

•  Kennemerplein; het parkeerterrein ten 
noorden van de Vomar (op Kennemer-
plein 21).

Aan deze maatregel wordt uitvoering gegeven 
door:
•  het plaatsen van de verkeersborden 

E10zb en E11ze (maximaal 2h) zoals be-
doeld in bijlage 1 van het RVV 1990;

•  plaatsing van onderborden waarop de 
volgende tekst is aangegeven: “di t/m za 
10-17 h”;

•  het aanbrengen van blauwe belijning 
langs de parkeervakken die binnen de 
parkeerschijfzone vallen en dubbele 
blauwe belijning dwars over de weg bij de 
entrees van de parkeerschijfzone.

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 
indienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden inge-
zien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbesluiten plaats 
in de digitale Staatscourant.

Bij begin parkeerschijfzone (10 X) Bij einde parkeerschijfzone (10 X)

Tekening 21.008
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Nieuws van de raad

Agenda van de raad

Bestemmingsplan Hofgeest
In Velserbroek zijn er plannen voor 380  

 nieuwe woningen. Hier moet het bestem- 
 mingsplan voor worden aangepast. Dit ligt  

nu voor aan de gemeenteraad.

Jaarstukken Gemeenschappelijke 
regelingen
Veel gemeentelijke taken worden regio 
naal uitgevoerd door gemeenschappelijke  
regelingen. Ieder jaar zijn deze gemeen- 

 schappelijke regelingen verplicht om 
verantwoording af te leggen over het  
beleid en de �nanciën van afgelopen jaar.  
In deze sessie worden IJmond Werkt, de  
Omgevingsdienst IJmond en recreatie- 

 schap Spaarnwoude besproken. 

  Regionale Energie Strategie (RES)
De Nederlandse regering heeft bepaald  
dat in 2050 alle energie duurzaam moet  
zijn. De RES geeft daar invulling aan voor de  
gemeente, concreet waar meer windener- 

 gie en zonne-energie opgewekt kan 
worden.  

  Regeling evenementen Spaarnwoude
Er moet een nieuw bestemmingsplan  
komen voor de evenemententerreinen in  
Spaarnwoude. In deze sessie kunnen de  
raadsleden zich uitspreken over de verschil- 

 lende belangen in dit gebied, zoals de na- 
 tuur, omwonenden, recreanten en evemen- 
 tenorganisatoren. 

  Jaarstukken Velsen 2020
Het college legt ieder jaar verantwoording  
af over het beleid van het afgelopen jaar. In  
het jaarverslag worden de behaalde 
resultaten toegelicht en in de jaarrekening  
de �nanciële verantwoording over 2020. 

  Kadernota Vastgoed
De gemeente heeft veel vastgoed in bezit.  
Met deze kadernota bepaalt de gemeente  
welke doelstellingen zij nastreeft met het  
vastgoed. Dit kan ook leiden tot het 
afstoten van vastgoed. 

Verlenging onthe�ng woonplaatsvereiste de heer 
S.Y. Dinjens
Wethouder Dinjens woont buiten de gemeente Velsen. De  

 gemeenteraad kan hier onthe�ng voor verlenen. Dit voor- 
 stel is unaniem aangenomen.

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. Het voor- 

 stel is unaniem aangenomen.

 Rekenkamerrapport Duurzaamheid
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uit laten voe 
ren naar duurzaamheidbeleid in de gemeente Velsen. De 
gemeenteraad is positief over het rapport en heeft unaniem  
besloten om de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. 

  Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden
De Visie op Velsen laat zien waar de gemeente naar toe wil tus-
sen nu en 2050. De gemeenteraad is positief over de uitkom-
sten, waar veel inwoners en bedrijven bij betrokken zijn. De 
wethouder heeft nog wel toegezegd om de raadsleden te infor-
meren over de voorbereidingen van de uitvoering. Het voorstel 
is unaniem aangenomen.

 Koersdocument Omgevingsvisie
Met de omgevingsvisie geeft Velsen een beeld van de toekom-
stige ontwikkelingen zoals de bereikbaarheid, natuurbehoud 
en waar duurzame energie kan komen. De VVD heeft een amen-
dement ingediend voor een minimale afstand van 600 meter 
tussen windturbines en woningen. Na een uitgebreide discussie 
is dit voorstel aangenomen. Na deze aanpassing is het volledige 
voorstel unaniem aangenomen.  D66Velsen heeft een motie 
ingediend om de ambitie op te nemen dat iedere inwoner van 
Velsen binnen 5 minuten in een park of groene omgeving kan 
zijn. Deze motie is aangenomen. 

  Bestemmingsplan De Schouw, Velsen-Noord
Op locatie De Schouw in Velsen-Noord is een plan voor 36 
koopwoningen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden 
aangepast. Er waren twee insprekers over dit onderwerp, omdat 
zij ‘het Melkhuisje’ willen behouden. GroenLinks heeft hierover 
ook een amendement ingediend en die is unaniem aangeno-
men. Na deze aanpassing is de bestemmingsplanwijziging ook 
unaniem aangenomen.

  Motie PS en VL - Zonder geld geen gemeenten’
Veel gemeenten hebben tekorten door hoge kosten in het 
sociaal domein. In deze motie roepen PS en Velsen Lokaal op 
om bij de VNG aan te dringen op meer geld voor gemeenten. 
Meerdere partijen hadden vragen bij de bewoordingen van de 
motie, maar de oproep werd wel gedeeld. De motie is unaniem 
aangenomen. 

Besproken in de raad
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