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Vrijdagmiddag Live met de
burgemeester
We zitten in een nieuwe fase van de coronacrisis. Nog steeds doen we met zijn allen ons best om het virus de kop in te drukken. Maar sinds 1 juni kan er ook weer meer
door versoepelingen van de maatregelen,
bijvoorbeeld voor de horeca. In de vijf-

de Facebook Live-sessie over corona, willen we het hebben over wat er weer kan.
Ben je erbij op vrijdag 5 juni van 16.00 – 17.00
uur? Deze keer is de Live-sessie vanaf een
verrassende locatie. Tot vrijdag!

Revisie klokkentoren gemeentehuis
Het bedrijf Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken B.V.
uit Asten controleert het uurwerk van het
gemeentehuis. Met een kraan worden de wijzers, de motorwijzerwerken en de uurwerkbakken verwijderd. De onderdelen worden in

Website ‘Velsen in Cijfers’
aansprekend en actueel
Wat is de gemiddelde leeftijd van Velsenaren?
Hoeveel baby’s zijn er dit jaar al geboren? Hoe
‘doet’ Velsen het eigenlijk ten opzichte van
heel Nederland of de provincie Noord- Holland? Kijk voor antwoorden op deze vragen
op de vernieuwde website ‘Velsen in cijfers’.
In een oogopslag is veel actuele informatie
af te lezen over thema’s als wonen, zorg en
gezondheid, openbare orde & veiligheid en
werk &inkomen. We nemen sneller beelden
in ons op dan woorden. Daarom vind je op
‘Velsen in Cijfers’ vooral veel mooi en duidelijk beeld. Kijk bijvoorbeeld wat door de tijd
heen de ontwikkelingen in Velsen zijn. Ook

specifiek in uw buurt of wijk. Wat gebeurt er
per maand, kwartaal, half jaar of jaar? Voelen
we ons veilig? Stijgt of daalt het aantal misdrijven? De verzamelde gegevens (data) zijn
interessant voor inwoners, ondernemers en
onderzoeksbureaus. ‘Velsen in cijfers’ krijgt
haar data van onder andere het CBS, Kadaster, Duo, Politie, UWV en ABF Research.
Team Informatiemanagement van gemeente
Velsen maakte de profielen per wijk en vergeleek Velsen met gelijksoortige gemeenten.
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.velsen.incijfers.nl en kom meer te weten over
uw gemeente.

Bel 0800-1202 voor testafspraak
covid-19
Vanaf nu kan iedereen met milde klachten
die mogelijk duiden op het coronavirus,
via 0800-1202 een afspraak maken om
zich te laten testen. Het nummer is zeven
dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00
uur bereikbaar om een afspraak te maken.
Het streven is om de test zo snel mogelijk
af te nemen, in principe de volgende dag.

Eerst het landelijk nummer bellen voor
u komt
U kunt u alleen laten testen nadat u een afspraak hebt gemaakt via 0800-1202. U krijgt
kort een aantal vragen over de aard van de
klachten. Bij het maken van de afspraak
wordt een BSN nummer gevraagd ter identificatie. U krijgt gelijk te horen wanneer u
terecht kunt voor een bezoek aan de teststraat van GGD Kennemerland. De locatie van de teststraat is op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal in Haarlem.
Alleen als u klachten heeft
0800-1202 is bedoeld voor iedereen met milde klachten die passen bij het coronavirus.
Alleen als u klachten heeft nemen we een test
af. Zonder klachten heeft de test geen zin.
Hoe gaat de test in zijn werk?
U moet met de auto naar de teststraat komen.
U blijft in uw auto terwijl een verpleegkun-

dige of arts de test afneemt. (Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de
neus en keel).
Uitslag testen
Zowel bij negatieve als positieve uitslag
krijgt u binnen 48 uur bericht over de uitslag.
Als er sprake is van een besmetting met corona bellen we u. In dit gesprek worden isolatie
maatregelen en bron- en contactonderzoek
besproken. U krijgt informatie over COVID-19 en u kunt eventuele zorgen bespreken en vragen stellen. Als je geen COVID-19
hebt krijgt u een e-mail bericht.
Mogelijk langere wachttijd bij opstart
De verwachting is dat de eerste dagen veel
mensen tegelijk zullen bellen. Hierdoor kan
het in het begin wellicht langer duren om een
afspraak te maken en getest te worden. Maar
we zorgen ervoor dat iedereen met klachten
passend bij het coronavirus zo snel mogelijk
geholpen wordt.
Meer informatie
Op www.rijksoverheid.nl/coronatest vindt u
alle informatie terug over het testen en het
eventuele bron- en contactonderzoek wat
daarop volgt. Als u geen testafspraak wilt
maar andere vragen hebt over het coronavirus bel dan 0800 1351. Veel informatie vind u
ook op rijksoverheid.nl/coronavirus

Asten gerestaureerd. Het restaureren van de
klokken duurt ongeveer een maand. De verlichting van de wijzerplaten wordt vervangen
door LED-verlichting.

Het Sociaal Wijkteam Velsen
zichtbaar in de wijk

Het Sociaal Wijkteam is ook in deze Corona- tijd beschikbaar voor ondersteuning
aan de inwoners van Velsen. Naast de telefonische ondersteuning, die goed verloopt, zult u de verschillende teams ook
steeds meer zichtbaar in de wijk treffen.
Natuurlijk met voldoende afstand en met
in acht name van de veiligheidsvoorschriften. Zij zullen op verschillende plekken in
de wijk aanwezig zijn om zoveel mogelijk
inwoners van Velsen te spreken. Ze zijn te
herkennen aan hun blauwe jassen. Spreek
ze aan en deel mooie en moeilijke situaties in deze Corona-tijd.

Het Sociaal Wijkteam is op de hoogte van wat
er in speelt in de wijken en is bekend met initiatieven die met en door inwoners zijn opgezet. Veel van deze initiatieven hebben buurten dichter bij elkaar gebracht en het begrip
over en weer versterkt. Het is zaak om deze
mooie ontwikkelingen ook in toekomst , als
de maatregelen hopelijk steeds meer versoepelen, in stand te houden.

In het Sociaal Wijkteam Velsen werken verschillende organisaties samen uit het maatschappelijk werk, welzijnswerk en wijkverpleging. Het Sociaal Wijkteam Velsen
kan u ondersteunen bij vragen over geldzaken en administratie, wonen, werk, gezondheid, eenzaamheid en het sociaal
netwerk. Zij luisteren, denken mee en zoeken samen naar een passende oplossing.
Ook als u vindt dat iets ontbreekt in uw wijk of
als u uw steentje wilt bijdragen door anderen
te helpen, bent u bij hen van harte welkom! Er
is altijd een sociaal wijkteam bij u in de buurt.
Iedere burger van 0 tot 100 kan met zijn/haar
vragen bij Het Sociaal Wijkteam terecht.
Het Sociaal Wijkteam Velsen is te bereiken:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mail: contact@swtvelsen.nl
Telefoon: 088 8876970
En natuurlijk als wij aanwezig zijn in uw wijk
of buurt.
Het Sociaal Wijkteam Velsen hoopt op veel
ontmoetingen en kijkt uit naar gesprekken
op gepaste afstand.
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Testen op het coronavirus
Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus.
Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.
Heb je klachten en behoor je tot een risicogroep? Bel eerst je huisarts of behandelend arts.
Welke risicogroepen zijn er? Kijk op: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus?
Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen,
keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.

Heb je ernstige klachten die passen bij het coronavirus?
Zoals benauwdheid, koorts, of je voelt je steeds zieker worden.

Maak een afspraak om je
te laten testen

Bel direct je huisarts of
de huisartsenpost
Ga niet naar de huisarts toe.

Bel 0800-1202 voor een afspraak.
Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Van de arts hoor je wat je verder moet doen en waar je
getest wordt.

Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om je te laten testen.
Je hoeft niet te betalen voor de test.

Blijf thuis totdat de uitslag bekend is

Je hebt niet het coronavirus
Houd je aan de basisregels.

Schrijf alvast op met wie je de
afgelopen dagen contact hebt gehad.

Je hebt wel het coronavirus

Je wordt zo snel mogelijk gebeld
over het resultaat van de test.

Voor iedereen geldt:

De GGD bespreekt met jou wat jij en je
huisgenoten moeten doen, zoals twee
weken thuisblijven.

Worden je klachten erger?
Neem dan contact op met je huisarts.

De GGD onderzoekt met wie je contact
hebt gehad, en belt deze mensen.

•
•
•
•
•

Informeer zelf je huisarts, werkgever en/of
bedrijfsarts.

Houd je aan de basisregels:
Werk zoveel mogelijk thuis.
Houd 1,5 meter afstand.
Vermijd drukte.
Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.

Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronatest

Terrassen weer open
Maandag 1 juni om 12.00 uur mochten de terrassen weer open. Een aantal cafés en restaurants in Velsen zullen hun terrassen uitbreiden, zodat ze wat meer gasten kunnen
ontvangen en zodat het makkelijker is om afstand te houden tussen de tafels. Dit betekent

dat u onder andere op Plein 45 in IJmuiden
en op de Hoofdstraat in Santpoort-Noord
grotere terrassen zult tegenkomen dan normaal.
Lees meer over dit besluit op: www.velsen.nl/
college-gedoogt-tijdelijke-terrassen

Nieuwe noodverordening
Maandag 1 juni is om 12.00 uur een nieuwe
stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. In de veiligheidsregio Kennemerland is vanaf dat moment de nieuwe
noodverordening van kracht waarmee de
nieuwe maatregelen formeel geregeld zijn.
Dat betekent dat onder meer restaurants, cafés, culturele instellingen en bioscopen weer

open mogen onder strikte voorwaarden. Iedereen dient zich aan de basisregels te houden: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
en volg de hygiëneregels op (zoals: vaak handen wassen). Meer informatie over de nieuwe noodverordening vindt u op www.velsen.
nl/corona .

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES
Versoepeling coronamaatregelen
In deze sessie wordt een presentatie gegeven over
de regionale en lokale aanpak van de coronacrisis
tot nu toe. Er wordt van gedachten gewisseld over
de versoepeling van de coronamaatregelen en de
invulling van de anderhalvemetersamenleving in
Velsen. En uiteraard kan de raad vragen stellen
over de aanpak van de coronacrisis in Velsen.
10 juni van 19.00-20.30 uur via Zoom (in iBabs
sessies Raadzaal)
Bestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10
De eigenaar van Velserbroekse Dreef 10 in Velserbroek wil 72 appartementen bouwen op deze
locatie. Er is een nieuw ontwerpbestemmingsplan
opgesteld en deze is ter visie gelegd. Circa dertig
belanghebbenden bezochten de informatieavond,
waaronder veel jongeren en senioren. Er is bijna
uitsluitend positief gereageerd op woningbouw op
deze plek.
Er zijn in totaal vijf zienswijzen binnengekomen.
De zienswijzen hebben geleid tot een wijziging
van het ontwerpbestemmingsplan, namelijk een
aanpassing in de toelichting en op de verbeelding
over de watercompensatie.
10 juni van 19.00-20.30 uur via Zoom (in iBabs sessies Schoonenbergzaal)
Armoedevisie
Het college werkt aan een nieuwe armoedevisie.
Daarbij is de raad gevraagd mee te denken. Tijdens deze sessie wordt de conceptversie van de
armoedevisie besproken, waarin verschillende
scenario’s inclusief financiële gevolgen worden
uitgewerkt.
De uitkomsten van deze sessie zullen worden verwerkt in de definitieve armoedevisie, welke in het
najaar aan de raad zal worden voorgelegd.
10 juni van 19.00-20.30 uur via Zoom (in iBabs ses-

sies Rooswijkzaal)
Jaarrekening en jaarverslag 2019
In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de
resultaten op de diverse beleidsterreinen verdeeld
over de programma’s. In het kader van de controlerende taak van de gemeenteraad is het belangrijk om terug te kijken of de afgesproken doelstellingen worden gerealiseerd binnen de financiële
afspraken. De jaarstukken zijn daarmee de spiegel
van de begroting.
In de jaarrekening wordt financieel verantwoording afgelegd. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd die daarover verslag uitbrengt.
De rekenkamercommissie brengt advies uit aan
de gemeenteraad over de jaarstukken.
10 juni van 20.45-22.15 uur via Zoom (in iBabs sessies Raadzaal)
1e Bestuursrapportage 2020
De 1e Bestuursrapportage 2020 biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking
tot de uitvoering van de Begroting 2020 en is het
eerste moment van bijstellen of bijsturen van het
kader voor het jaar 2020. Het uitgangspunt is dat
alleen wordt gerapporteerd op afwijkingen van
de beleidsvoornemens en belangrijkste financiële
afwijkingen.
11 juni van 19.00-20.00 uur via Zoom (in iBabs sessies Raadzaal)
Kadernota 2021 en verder Velsen
De Kadernota 2021-2024 stelt de raad in staat om
richting te geven aan de uitgangspunten voor de
Begroting 2021-2024. In deze nota zijn alleen de
kaders opgenomen die van belang zijn voor het
opstellen van de ‘basis Begroting 2021-2024’. Dit
zijn de autonome ontwikkelingen.
11 juni van 20.15-22.15 uur via Zoom (in iBabs sessies Raadzaal)

BESPROKEN IN DE RAAD
Actualiteitenuurtje
Raadslid Te Beest (CDA) vroeg wethouder Diepstraten over een initiatief
van wijkplatform Zee- en Duinwijk. De
wethouder bevestigde dat deze locatie
bedoeld is voor woningbouw. Wethouder Dinjens informeerde vervolgens
de raad over de financiële situatie van
Kenter Jeugdhulp. Ten slotte lichtte
wethouder Diepstraten de raad in over
zijn voorstel het Havenkwartier een
impuls te geven.
De Biezen
Er werd gesproken over een nieuw bestemmingsplan voor volkstuinencomplex de Biezen. Dagverblijven waren te
groot en er werd te weinig gehandhaafd. De partijen hebben gezamenlijk een aanpassing gedaan in het plan
waardoor bouw tussen 150-200m en
het plaatsen van luifels mogelijk wordt.
Daarna is het bestemmingsplan aangenomen.
Parapluplan woningsplitsing en kamerverhuur
Door krapte op de woningmarkt worden woningen steeds vaker gesplitst tot
kamers die verhuurd worden. Dit geeft
soms overlast, waarvoor nu een plan
voorligt. Door een amendement van
D66 blijft de minimale omvang voor kamers op 18m2. Hierna stemde de raad in
met het plan.
Moties over Corona
Forza! IJmond diende vier moties in
over maatregelen rond de coronacrisis.
De raad wil het college hierin voorlopig

ruimte geven, waardoor deze moties
het niet haalden.
De ChristenUnie kwam reactie op de
oproep van Rutte met een motie om
jongeren te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe samenleving als
gevolg van corona. Deze motie is aangenomen.
Standplaatsenbeleid
De VVD diende twee moties in over
het standplaatsenbeleid. Een motie
over maatwerk bij de verwijderingsplicht werd verworpen. De motie om de
maximale termijn voor vergunningen
te verlengen naar vijftien jaar is aangenomen.
BOA’s
Na de vreselijke gebeurtenissen op het
strand in IJmuiden kwam de gemeenteraad met een motie te zorgen voor
meer weerbaarheid voor onze BOA’s.
Deze motie is aangenomen.
Wandreliëf Kennemerzaal
De raad wil het kunstwerk aan de buitenkant van de gymzaal behouden bij
herbouw. De kosten van €80.000 lijken echter een brug te ver. Raadsleden
hadden vragen over de snelheid en de
financiële situatie van de gemeente. De
motie van Politiek Sociaal is verworpen.
Steunfractielid
Ter afsluiting werd Auke Pals beëdigd
als nieuw steunfractielid voor de VVD.

Infopagina
4 juni 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

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 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u na het
maken van een afspraak langskomen bij het

Klan Contact Centrum in het gemeentehuis.
Het KCC is geopend op maandag tot en met
vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te
maken hebben, kunt u een 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 natuurlijk
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 na het maken van een afspraak een formulier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 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 d.d.2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 16 mei tot en met 20 mei
2020 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
IJmuiderstraatweg 128, aanbrengen buitengevel isolatie (22/05/2020) 52006-2020
Andromedastraat 35, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (22/05/2020) 52016-2020
Kennemerstrand 180, realiseren kiosk bij

strandpaviljoen Zeezicht (24/05/2020)
52187-2020
Wijk aan Zeeërweg 90, realiseren dakopbouw
(27/05/2020) 53871-2020
Koningsplein 36, optrekken achtergevel
(28/05/2020) 54082-2020
4e Havenstraat 3A, oprichten bedrijfsgebouw
(28/05/2020) 54353-2020
Dokweg 17 A, vervangen reclame
(28/05/2020) 54407-2020
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 151, uitbreiden
(26/05/2020) 53469-2020

Duinweg of Duivelslaan 26, kappen boom
(27/05/2020) 53635-2020
Santpoort-Noord
Beekvlietstraat 17, uitvoeren gevelwijziging,
het plaatsen erker, plaatsen 2 dakkapellen
(20/05/2020) 51804-2020
Cotélaan
1,
plaatsen
erfafscheiding
(23/05/2020) 52085-2020
Hoofdstraat 171, vervangen handelsreclame
(28/05/2020) 54326-2020

Velserbroek
D. Marotstraat 101, plaatsen dakkapel (vooren achterzijde) (23/05/2020) 52067-2020
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

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen 20 bomen
(21/05/2020) 51844-2020
P.C. Hooftlaan 71, vergroten atelier
(26/05/2020) 53451-2020
Hiëronymus van Alphenlaan 7, uitbreiden
woonhuis (28/05/2020) 54065-2020

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Casembrootstraat 15 en 17, plaatsen van 2
geschakelde dakopbouwen (27/05/2020)
38004-2020
Trompstraat 111, deels vergroten 1e verdieping (26/05/2020) 34136-2020

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.

Plein 1945 (hoek Lange Nieuwstraat 799), realiseren horecaterras (26/05/2020) 358842020
nabij Halkade 80, aanbrengen nieuwe damwandconstructie (26/05/2020) 25953-2020
Platanenstraat 29, plaatsen dakopbouw
(26/05/2020) 42786-2020
Röntgenstraat 1, splitsen woning naar 2 woningen (27/05/2020) 42254-2020

(27/05/2020) 40884-2020
Biezenweg 70, nieuwbouw woning, aanleg
landschapsinrichting (27/05/2020) 231422020,

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

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 76, uitbreiden entree met voorportaal (26/05/2020) 20940-2020

entree

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 119, realiseren dakopbouw
(25/05/2020) 52883-2020
Santpoort-Zuid

Besluiten

Bekendmaking aanwijzingsbesluit
















































































• Reden de boom is dood
• Rijksweg 354 santpoort Berk Dood
• 1 Berk Rijksweg 336, Santpoort-Noord.






































Kapmelding


























































Rooien bomen openbare ruimte Rijksweg
Santpoort-Noord:
• 1 Berk Rijksweg 336 Santpoort


























Ter inzage
 op www.
Het volledige besluit kunt u vinden


officielebekendmakingen.nl .


















Burgemeester en wethouders van Velsen ma ken bekend dat zij in hun vergadering van 26

mei
 2020 hebben besloten:
Het Aanwijzingsbesluit hondenlosloopplaats grasveld Wouwenkoplaan gemeente
Velsen 2020 vast
te stellen;


Dit besluit in werking
 te laten treden een dag

na de bekendmaking.

Velserbroek
Johanna Westerdijkstraat 4, plaatsen van
een warmtepomp (voorzijde) (25/05/2020)
14059-2020
Hannie Schaftstraat 17, plaatsen dakopbouw
(26/05/2020) 47387-2020
Lockerskamp 9, plaatsen dakkapel (voorzijde) (27/05/2020) 41914-2020

Reden de boom is dood.







IJmuiden

Santpoort-Noord
Stuyvesantstraat 4 te Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

Driehuis
Da Costalaan 42, plaatsen dakkapel (voorzijde) (26/05/2020) 46438-2020









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
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Beleidsregel corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen
van 1 juni tot 31 oktober 2020
Aanleiding
De gemeente Velsen bereidt zich voor op een
situatie waarin horecabedrijven weer gedeeltelijk kunnen opstarten. Zodra de terrassen van het kabinet weer open mogen, wil
het college het mogelijk maken horeca letterlijk meer ruimte te geven door terrassen
ook toe te staan in delen van het openbaar
gebied. Zo creëren we voor horeca mogelijkheden om toch omzet te genereren. Per bedrijf zal het maatwerk zijn hoeveel ruimte
we kunnen bieden. Het college wil ondernemers de ruimte geven, maar benadrukt dat
deze ruimte alleen gegeven kan worden als
er ook op een goede manier mee wordt omgegaan. Het college vertrouwt erop op basis
van maatwerk en goed overleg hierin samen
met ondernemers op te trekken, en ziet dit
als een tijdelijke maatregel om de horecaondernemers van Velsen in deze coronaperiode
te kunnen ondersteunen.
Gedooglijn tijdelijke terrasvoorzieningen
De zeer uitzonderlijke situatie vraagt
van de gemeente om terrasinitiatieven
snel te beoordelen. Als initiatieven voor
terrassen(vergroting) volgens de reguliere
route moeten worden beoordeeld, is de doorlooptijd van de vergunningsprocedure te lang
om dit per 1 juni mogelijk te maken.
Het college gaat gedurende corona tijdelijke
terrassen in de openbare ruimte, zoals parkeerplekken, stoepen of op de weg gedogen.
Dit onder voorbehoud van een goede ruimtelijke inpassing, het toepassen van de protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland
en het naleven van de bindende voorschriften die zijn opgenomen in de Noodverordening van de VRK Kennemerland. Deze tijdelijke beleidsregel geldt in de periode van 1
juni tot 31 oktober, of totdat het kabinet besluit de corona-maatregelen voor de horecasector weer aan te scherpen.
Voor het hebben van een extra terras is tij-

delijk geen omgevingsvergunning, activiteit
strijdig gebruik, geen (wijziging van de) exploitatievergunning, geen (wijziging van de)
drank- en horecavergunning en geen terrasmelding vereist. Wel dient een plan te worden ingediend waarin wordt aangegeven
hoe de initiatiefnemer zorgdraagt voor een
verantwoorde, veilige en werkbare situatie.
Waar horecaondernemers gezamenlijk aan
een plein gevestigd zijn, is de voorwaarde dat
er een gezamenlijk plan wordt ingediend.
Uitgangspunten/criteria
Per initiatief wordt de terrasaanvraag beoordeeld en wordt een gedoogbeschikking afgegeven waarin de belangrijkste veiligheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Om tijdelijk
(uitbreiding) van terrassen mogelijk te maken in de periode van 1 juni tot 31 oktober
2020 wordt getoetst aan:
Openbare inrichting
Tijdelijke terrassen(uitbreiding) zijn/is alleen mogelijk bij openbare inrichtingen volgens de definitieve van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019.
openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig
is logies wordt verstrekt of dranken worden
geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt,
waaronder in ieder geval wordt verstaan een
hotel, restaurant, pension, café, cafetaria,
snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;
terras: een buiten de besloten ruimte van de
openbare inrichting liggend deel daarvan waar
sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en
waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;
(Verkeers)veiligheid rond het terras
De opstelling van een terras mag nooit leiden tot onveilige (verkeers)situaties. Voor de
doorgang van hulpdiensten hanteren wij een
afstand van 3,5 meter en voor voetgangers en

minder validen geldt dat er naast de 1,5 meter
voldoende ruimte moet zijn om elkaar op een
verantwoorde en veilige wijze te kunnen passeren. De doorgang tot openbare gebouwen
moet gewaarborgd blijven. Het gebruik van
het tijdelijke terras mag geen overlast opleveren of een gevaar vormen voor de openbare
orde.
Aanvraagvereisten
Een tijdelijk terras mag niet leiden tot onveilige situaties. Deze beleidsregel gaat alleen
over de veiligheid in de ‘normale’ situatie, in
relatie tot het gebruik van de openbare ruimte. Voor de maatregelen m.b.t. corona zijn de
veiligheidsvoorschriften in de noodverordening van de VRK Kennemerland leidend. Het
plan/initiatief dient rekening te houden met
de veiligheid die op terrassen moet worden
gewaarborgd. De volgende onderdelen dienen in het plan duidelijk te worden beschreven:
De initiatiefnemer(s) moet(en) in het bezit zijn van de juiste vergunningen voor het
schenken van alcohol en het verstrekken van
voedsel.
Op het terras mogen uitsluitend zitplaatsen zijn. Er dient gedetailleerd aangegeven
te worden hoe de zitplaatsen zijn gesitueerd
binnen de gehele terrasvoorziening.
Er dient beschreven te worden hoe wordt gezorgd voor een duidelijk afbakening van het
terras door o.a. hekwerken, bloembakken etc.
Er dient beschreven te worden hoe eventuele
slechtweervoorzieningen worden getroffen
(zoals bijvoorbeeld tentdoek of parasols).
Er dient beschreven te worden welke openings- en sluitingstijden worden gehanteerd.
Er dient beschreven te worden hoe om- en
aanwonenden zijn geïnformeerd en betrokken en er dient aangetoond te worden dat
voor het plan draagvlak is.
Gedoogbrief
Het college beoordeelt tijdelijke terrasvoorziening op basis van maatwerk. Er wordt beoordeeld per initiatief en bij toestemming

wordt een individuele gedoogbrief afgegeven
Het is niet toegestaan vooruitlopend op de
individuele gedoogbrief het terras te vergroten/op- en in te richten.
Wijziging voorwaarden gedoogbrief
Het college kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en het voorkomen van overlast nadere regels stellen aan
de exploitatie van een terras. Het college is
bevoegd eenzijdig wijzigingen aan te brengen
aan de gedoogbrief om een veilige situatie te
waarborgen. Ook behoudt het college te alle
tijde het recht om de tijdelijke situatie in te
trekken door overlast of anderszins.
Gebruik grond
Voor tijdelijke terrassen geldt dat er sprake
is van een bruikleenovereenkomst “om niet”.
De gemeente zal dus geen vergoeding vragen
voor het tijdelijk gebruik van gemeentelijke
grond.
Aanvragen
U dient een overzichtskaartje met daarop
aangegeven het aantal m2 dat u graag zou
willen benutten voor het inrichten van een
terras. Op dit kaartje kunt u het aantal tafels
intekenen. Wij verzoeken u om het (gezamenlijke) plan in te dienen via ondernemersloket@velsen.nl
Looptijd
Deze tijdelijke corona beleidsregel geldt in de
periode van 1 juni tot 31 oktober, of totdat het
kabinet besluit de corona-maatregelen voor
de horecasector weer aan te scherpen.
Afsluitend
Het college vraagt begrip voor deze zeer uitzonderlijke situatie, en vertrouwt erop dat
horeca, gemeente, omwonenden en andere
belanghebbenden op basis van afstemming
en goed overleg kunnen toewerken naar een
veilige, verantwoorde en werkbare situatie
ter plaatse voor iedereen.

Afvalverwerker betreurt voorval:

Aanvaring tussen afvalvrijwilliger
Toon van Wijnen en HVC
Santpoort - Verdrietig en niet
serieus genomen. Zo voelt Toon
van Wijnen zich, nadat hij het
deze week aan de stok kreeg
met een medewerker van afvalverwerker HVC. Al vele jaren
houdt Van Wijnen de straten
in de gemeente Velsen schoon
door zwerfvuil op te ruimen.
Hoewel hij kwakkelt met zijn
gezondheid en om die reden
arbeidsongeschikt is verklaard,
wil hij op deze manier graag
zijn steentje bijdragen aan een
mooiere wereld. Maar bij HVC
kreeg hij te horen dat hij beter
perkjes kan gaan schoonhouden. Hij zou het afvalverwerkingsbedrijf in de wielen rijden
omdat zij geld ontvangen voor
het ophalen van gedumpt grofvuil.

Toon van Wijnen wordt er emotioneel van als hij erover praat.
Vrijwel dagelijks rijdt hij met zijn
elektronische wagentje door
de gemeente, op zoek naar gedumpt afval. Nauwkeurig houdt
hij bij hoeveel rommel hij vervoert: ,,Vorig jaar was het in totaal
536 kubieke meter zwerfvuil.
Dit jaar zit ik nu al op 300 kubieke meter. Ik heb onlangs voor de
tiende keer een TIA gehad, daarom mag ik nu nog maar een paar
uurtjes per dag actief zijn.‘’ Ge-

heel belangeloos zet hij zich in
voor het weghalen van gedumpt
afval. ,,Voor de veiligheid’’, legt hij
uit. ,,Soms ligt er glas op straat
of chemisch afval. Alles wat voor
mens en dier gevaarlijk is, neem
ik direct mee.’’ Aan de Biallosterskilaan in Santpoort stuitte hij vorige week donderdag op een hele berg grofvuil. Begin deze week
lag de rommel er nog steeds.
Toon vindt het niet kunnen, en
zegt: ,,Ze wachten bij HVC op een
opdracht van de gemeente om
dat grof vuil weg te halen. Dan
krijgen ze er geld voor. Maar dit
kan toch niet? Het gaat toch om
het milieu? Rommel maakt meer
rommel en men gaat ermee slepen. Er werden al matrassen naar
de vijver aan de overkant gesleept, maar die heb ik terug laten brengen.’’

Bij HVC betreurt men het voorval. Een woordvoerster laat vinden dat de collega’s van het afvalverwerkend bedrijf hem een
warm hart toedragen: ,,Vaste medewerkers van het afvalbrengstation hebben Toon bijvoorbeeld eerder geholpen aan wat
hulpmiddelen zoals vuilniszakken en handschoenen.’’ Ze geeft
aan dat HVC na een melding van
gedumpt afval in de regel heel
snel ter plaatse is, meestal bin-

nen 24 uur. ,,Maar dan moet een
dumping wel zijn aangemeld bij
HVC.’’ Ze wijst erop dat Toon van
Wijnen, bij het aantreffen van
een berg grofvuil, niet kan zien
of die bij HVC is aangemeld. Ook
maakt het bedrijf soms afspraken
met bewoners voor een bepaalde datum en zette de bewoners
het grofvuil al eerder buiten.,,Het
kan dus zijn dat de heer Van Wijnen dit grof afval aanziet voor
dumping en het naar het afvalbrengstation brengt. HVC komt
hier dan voor niets langs. Wat ons
betreft is dit geen probleem. Een
uitspraak van ‘in de wielen rijden’
betreuren wij dan ook.’’

omdat dit verwarrend is voor inwoners van de gemeente en voor
collega’s van HVC.’’
Verder is men vooral lovend over
zijn onaflatende inzet om Velsen

schoon en daarmee een stukje
mooier te maken.
,,De heer Van Wijnen doet wat
ons betreft mooi werk. Hij is een
voorbeeld van zoals het zou moe-

ten zijn. Een schoon milieu is zeer
belangrijk voor iedereen en daar
hebben wij met z’n allen een verantwoordelijkheid in.’’ (Bos Media
Services)

De aanvaring tussen beide partijen kan ook voortkomen uit
het feit dat Van Wijnen zich in
de loop der tijd steeds vaker is
gaan bezighouden met het opruimen van zwerfvuil op plaatsen die tot het verzorgingsgebied van HVC behoren. Voorheen
was hij vooral actief in het buitengebied (Spaarnwoude) en daar
wordt door HVC niet gereden. Tegenwoordig komen medewerkers van HVC hem regelmatig tegen. ,, We komen elkaar hier soms
tegen. Zo troffen we de heer Van
Wijnen eerder aan in HVC-kleding
en hebben hem hier op aangesproken. Dit is niet de bedoeling De berg grofvuil die Toon van Wijnen vorige week aantrof in de Biallosterskilaan. (Foto: Toon van Wijnen)

