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Gratis naar de speeltuin
Heeft u een laag inkomen (tot 110% van
het minimum) en een kind tot 10 jaar? Dan
kunt u een seizoenkaart aanvragen voor
één van de drie speeltuinen in Velsen:
Speeltuin Santpoort, Speeltuin Zeewijk
Natuurlijk of Speeltuin De Veilige Haven
in IJmuiden. Met de seizoenkaart heeft
het hele gezin toegang tot de speeltuin.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website www.velsen.nl. Zoek vervolgens op ‘speeltuin’. U kunt daar het aanvraagformulier downloaden. Ontvangt u een
uitkering van de gemeente Velsen? Dan krijgt
u het aanvraagformulier deze week thuisgestuurd.

Verkeershinder Driehuis

Van den Vondellaan gaat vanaf
maandag 22 juni 2020 op de schop
Vanaf maandag 22 juni 2020 wordt er
groot onderhoud uitgevoerd aan de Van
den Vondellaan in Driehuis. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd en duren tot vrijdag 28 augustus.

gereed is volgt de rotonde Nicolaas Beetslaan
/ Hiëronymus van Alphenlaan tot aan het
spoorviaduct met Hagelingerweg. Er wordt
gewerkt van maandag t/m zaterdag van 7.00
tot 19.00 uur.

Wat gaat er gebeuren?
Van den Vondellaan vanaf rotonde Waterloolaan / Driehuizerkerkweg tot aan het
spoorviaduct wordt helemaal opnieuw van
verhardingen voorzien. In het kort betekent
dit het vervangen van de asfalt verhardingen
rijbaan en fietspaden. Verhardingen van de
parkeervakken en stoep. Ook worden de bomen vervangen.
De rotonde van de Van Den Vondellaan/ Nicolaas Beetslaan / Hiëronymus van Alphenlaan wordt opnieuw aangelegd en voorzien
van vrij liggende fietspaden.

Verkeersmaatregelen
Tijdens het werk is de van den Vondellaan
ter plaatse van de fase waar de werkzaamheden plaats vinden afgesloten voor al het
doorgaande verkeer. Per fase wordt goed aangegeven hoe het doorgaande verkeer wordt
omgeleid. Er komen borden met aanwijzingen te staan. Voetgangers, fietsers en/of
bromfietsers worden eveneens omgeleid. De
desbetreffende woningen zullen gedurende
de werkzaamheden gewoon lopend bereikbaar zijn.

Fasering werkzaamheden
Het project wordt in twee fases uitgevoerd.
Aannemer Kreeft Infra BV begint bij de rotonde Waterloolaan / Driehuizerkerkweg tot
aan de rotonde Nicolaas Beetslaan / Hiëronymus van Alphenlaan. Wanneer deze fase

Connexxion
Ook de bussen van Connexxion rijden om tijdens het werk, dit zal via de HOV busbaan
zijn. Meer informatie hierover en over tijdelijke bushaltes kunt u vinden op www.connexxion.nl.

B

Let op!
De landelijke maatregelen omtrent het coronavirus hebben ook gevolgen voor de speeltuinen. Het kan zijn dat sommige speeltuinen (nog) niet open zijn of regels hanteren
voor de veiligheid. Wij vragen u om hier rekening mee te houden. Meer informatie over de
meest recente situatie kunt u terugvinden op
de website van de betreffende speeltuin.

Tijdelijke verhoging subsidie
energiebesparing
Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) tegemoet
te komen in deze onzekere tijden besloot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) de subsidiebedragen voor de Subsidie energiebesparing eigen
huis tijdelijk met 10% te verhogen tot onge-

L

Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag heeft ingediend en u voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u
snel daarna een brief. Met deze brief kunt u
een seizoenkaart ophalen bij één van de drie
speeltuinen.

veer 30% van de investeringskosten.
De minister wil hiermee woningeigenaren
extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren. Zo
gaan we samen voor een Duurzaam Velsen!
Kijk voor meer informatie op duurzaambouwloket.nl/gemeente.

KOOP LOKAAL

ZEKER NU

IK EET
LOKAAL

BIJ EEN RESTAURANT OF
OP EEN TERRAS
VAN HIER

BEZORGENINVELSEN.NL
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Testen aan huis voor mantelzorgers
Tandem organiseert in samenwerking
met de GGD Kennemerland, Zorgbalans
en gemeenten Bloemendaal, Haarlem,
Heemstede, Velsen en Zandvoort COVID-19 testen aan huis voor mantelzorgers.

Deze testen zijn bedoeld voor mantelzorgers voor wie het lastig is naar een testlocatie te komen. Bijvoorbeeld omdat zij degene
voor wie zij zorgen niet alleen kunnen laten
of vanwege beperkte mobiliteit van de mantelzorger zelf. Een voorwaarde om getest te
kunnen worden is dat er sprake moet zijn
van klachten die passen bij COVID-19, zoals
koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen, verlies van reuk en/of smaak
of kortademigheid. De testen in de thuissituatie worden afgenomen door een speciaal
Corona-thuiszorgteam, met dank aan zorgorganisatie Zorgbalans. Voor mantelzorgers
die meer nodig hebben dan een test alleen, is
Tandem vanzelfsprekend beschikbaar voor
ondersteuning.

Deze aanpak past bij het laagdrempelig maken van COVID-19 testen en draagt bij aan
de continuïteit in de zorg voor mensen die
het zo nodig hebben. Een eventuele positieve testuitslag wordt opgevolgd door bron- en
contact onderzoek. Doel is verdere verspreiding van het virus tegengaan.
Mantelzorgers kunnen zich aanmelden voor
deze test bij Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 023- 891 0610, 7 dagen
per week bereikbaar tussen 8.30 en 21.00 uur.

Kunnen wij u op weg helpen?
Geen enkele vraag over uw persoonlijke
situatie is gek of onbelangrijk. Het Sociaal Wijkteam is voor jong en oud, iedereen kan af en toe een steuntje in de rug
gebruiken.

Ook als u vindt dat er iets ontbreekt in uw
wijk of als u uw steentje wilt bijdragen door
anderen te helpen dan bent u met uw ideeën

van harte welkom!
De gemeente Velsen heeft vijf Sociaal wijkteams. Er zit dus altijd een wijkteam bij u in
de buurt.
Heeft u vraag voor het Sociaal wijkteam, stel
deze via de mail: contact@swtvelsen.nl, telefonisch op 088-8876970 of via Facebook @
sociaalwijkteamvelsen.

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE
IJMONDCOMMISSIE

AGENDA VAN DE SESSIES
Jaarstukken IJmond Werkt!
IJmond Werkt! Is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beverwijk,
Uitgeest, Heemskerk en Velsen voor het uitvoeren van de Participatiewet. Tijdens deze
sessie kunnen raadsleden een oordeel vormen over de opdracht, jaarstukken en begroting van IJmond Werkt!
17 juni van 19.00-23:00 uur via Zoom (in
iBabs sessies Raadzaal)
Toezicht en handhaving
Door nieuwe uitdagingen waar handhaving
en toezicht voor staan is de organisatie steeds
meer uitgebreid, maar versnipperd geraakt.
Er moet een betere samenhang komen tussen
de verschillende onderdelen.
Tijdens deze sessie worden raadsleden geinformeerd over de stand van zaken en de uitdagingen voor de komende jaren.
17 juni van 19.00-20.30 uur via Zoom (in

iBabs sessies Schoonenbergzaal)
Ontwikkelingen organisatie gemeente
De samenleving verandert en om aan te
blijven sluiten bij de verwachtingen uit de
samenleving verandert de ambtelijke organisatie mee. Hiervoor is een intern programma
opgezet dat heet ‘Graag Gedaan’. Insteek
is om zoveel mogelijk een ‘Dank je wel’ te
ontlokken bij onze inwoners. In deze sessie
wordt de raad geïnformeerd over de achtergrond van de organisatieontwikkeling en de
plannen.

liggen en inwoners betrekken. Tijdens deze
sessie krijgt de raad enkele scenario’s rond de
invoering van de Omgevingswet gepresenteerd.
18 juni van 19:00-21:30 uur via Zoom (in
iBabs sessies Raadzaal)

Ontwikkelingen Participatiewet
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest
en Velsen werken samen aan de toepassing van
de Participatiewet. De colleges van de betrokken gemeenten hebben onderzoeken gedaan
naar onder andere de financiën. De uitkomsten
daarvan worden tijdens deze sessie gepresenteerd aan raadsleden van de gemeenten. Aan de
hand hiervan wordt de opdracht aan IJmond
Werkt! vastgesteld.
16 juni 19:30 (te bekijken via gemeenteraad.
heemskerk.nl)

17 juni van 20:45-22:15 uur via Zoom (in
iBabs sessies Raadzaal)

Luchtkwaliteit
In de IJmondcommissie wordt met regelmaat
gesproken over de luchtkwaliteit in de regio.
Zo kunnen bijvoorbeeld actuele ontwikkelingen vanuit de provincie Noord Holland, de
omgevingsdienst IJmond of TATA Steel en
Harsco aan bod komen.

Omgevingswet
Met de nieuwe Omgevingswet die waarschijnlijk in 2022 ingaat, wil de overheid o.a.
bouwen makkelijker maken. De gemeenteraad van Velsen moet zich voorbereiden op
de nieuwe regels, ontdekken waar de kansen

16 juni 20:45 (te bekijken via gemeenteraad.
heemskerk.nl)

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 11 mei 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 30 mei tot en met 5 juni
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
Wolframstraat 17, plaatsen dakkapel (vooren achterzijde) (02/06/2020) 55666-2020
Lange Nieuwstraat 422, plaatsen 3 vlaggenmasten (04/06/2020) 56609-2020
Velsen-Noord
Pontweg 1 E, realiseren AC5 aansluiting
(04/06/2020) 56607-2020
Wijkerstraatweg 267, verbouw winkelpand
naar 10 appartementen en 2 parkeergarages
(04/06/2020) 56914-2020
Driehuis

Nicolaas Beetslaan 5-7, bouwen 10 woningen
en 6 appartementen (05/06/2020) 572892020
Velserbroek
Rijksweg 241, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (02/06/2020) 55776-2020
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
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Steentijm 25, plaatsen berging (zijtuin)
(04/06/2020) 38788-2020
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, legaliseren hotelkamers (rijksmonument) (04/06/2020) 33255-2020
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 3, kappen boom (02/06/2020)
49483-2020

07

11 juni 2020

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

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

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, Post-

bus 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.

Lange Nieuwstraat t.o. 755, tijdelijk (10 oktober 2020 t/m 31 december 2020) afwijken
van bestemmingsplan i.v.m. plaatsen oliebollenkraam (03/06/2020) 47484-2020
Lijsterlaan 32, plaatsen 2 dakkapellen (vooren achterzijde) (04/06/2020) 42389-2020

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

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 167, plaatsen 3
vlaggenmasten bij de entree supermarkt
(04/06/2020) 39852-2020
Brederoodseweg 95, plaatsen 2 dakkapellen (achterzijde en zijgevel) (04/06/2020)
41804-2020

IJmuiden
Kolebossenlaan 11, plaatsen overkapping
(zijtuin) (02/06/2020) 29770-2020
Herenlaan 1, bouwen woning (02/06/2020)
8072-2020
Tuindersstraat 107, plaatsen dakopbouw
(02/06/2020) 45542-2020

Santpoort-Noord
Spekkenwegje
5,
verwijderen/snoeien
lage beplanting, verwijderen tennisbaan
(03/06/2020) 29454-2020
Hoofdstraat 132, plaatsen kelder, uitbouwen

begane grond en verdieping, plaatsen dakterras en dakkapel (zijkant) (04/06/2020)
35489-2020
Velserbroek
Rosa Manusstraat 7, wijzigen voorgevel
(02/06/2020) 41227-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
buiten behandeling gesteld voor:
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 53, kappen
(02/06/2020) 39040-2020
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bomen

Beleid Onzelfstandige Bewoning Velsen 2020
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben in hun vergadering van
9 juni 2020 besloten:

•
•

De beleidsregel Onzelfstandige Bewoning Velsen 2020 vast te stellen.
De beleidsregel Onzelfstandige Bewoning niet langer van toepassing te verklaren.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op 12
juni 2020.

Ter inzage
Het volledige besluit vindt u op www.oﬃcielebekendmakingen.nl

Kapmelding
Op 15 juni worden de bomen aan de Van den
Vondellaan in Driehuis gekapt.
De bomen worden gekapt ter voorbereiding

op de herinrichting van de Van den Vondellaan.

Beleidsregels ontheffing rijden op het strand met een
motorvoertuig gemeente Velsen 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
gelet op artikel 5:17, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen;
gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Overwegende dat:

•

•
•

het verboden is met een voertuig als bedoeld in artikel 1 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op
het strand te rijden dan wel deze op het
strand te brengen of te hebben;
het college ontheﬃng kan verlenen van
dit verbod;
het rijden op het strand gevaarlijke situaties kan opleveren voor strandgasten;

er veel economische bedrijvigheid
plaatsvindt op het strand, waarvoor het
gebruik van een voertuig op het strand
noodzakelijk is;
het gewenst is om voor recreatieven
doeleinden op het strand te rijden en het
belang van de verkeersbewegingen ondergeschikt zijn aan de veiligheidsbelangen.

Besluiten:
vast te stellen de “Beleidsregels ontheﬃng
rijden op het strand met een motorvoertuig
gemeente Velsen 2020”.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden, na het maken van een afspraak.

•

•

Ter inzage
Het volledige besluit vindt u op www.oﬃcielebekendmakingen.nl

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben
besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het
volgende perceel:

• Alexander Bellstraat 69,
1972 RB 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.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-

