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Eerste nesten eikenprocessierups 
Velsen

Die verdient een lintje!

Vanaf maandag 22 juni 2020 wordt er 
groot onderhoud uitgevoerd aan de Van 
den Vondellaan in Driehuis. De werk-
zaamheden worden in twee fases uitge-
voerd en duren tot vrijdag 28 augustus. 
  
Wat gaat er gebeuren?
Van den Vondellaan vanaf rotonde Water-
loolaan / Driehuizerkerkweg tot aan het 
spoorviaduct  wordt helemaal opnieuw van 
verhardingen voorzien. In het kort betekent 
dit het vervangen van de asfalt verhardingen 
rijbaan en fi etspaden. Verhardingen van de 
parkeervakken en stoep. Ook worden de bo-
men vervangen. De rotonde van de Van Den 
Vondellaan/ Nicolaas Beetslaan / Hiërony-
mus van Alphenlaan wordt opnieuw aange-
legd en voorzien van vrij liggende fi etspaden.
 
Fasering werkzaamheden
Het project wordt in twee fases uitgevoerd. 
Aannemer Kreeft Infra BV begint bij de ro-
tonde Waterloolaan / Driehuizerkerkweg tot 
aan de rotonde Nicolaas Beetslaan / Hiëro-
nymus van Alphenlaan. Wanneer deze fase 

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.

Verkeersmaatregelen
Tijdens het werk is de van den Vondel-
laan ter plaatse van de fase waar de werk-
zaamheden plaats vinden afgesloten voor 
al het doorgaande verkeer. Per fase wordt 
goed aangegeven hoe het doorgaande ver-
keer wordt omgeleid. Er komen borden 
met aanwijzingen te staan. Voetgangers,
fi etsers en bromfi etsers worden eveneens 
omgeleid. De desbetre� ende woningen zul-
len gedurende de werkzaamheden gewoon 
lopend bereikbaar zijn.

Connexxion
 Ook de bussen van Connexxion rijden om tij-
dens het werk, dit zal via de HOV busbaan 
zijn. Meer informatie hierover en over tijde-
lijke bushaltes kunt u vinden op www.con-
nexxion.nl.

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 gezondheids-
zorg of op een ander terrein. Denk ook aan 
mensen die voor hun werk lang iets bijzon-
ders doen waar de hele samenleving wat 
aan heeft. Persoonlijke inzet, visie en kwali-
teiten zijn altijd belangrijk. 
  
Weet u een kandidaat? Neem dan eerst 
contact op met het gemeentehuis in de 
woonplaats van de kandidaat. De ambte-
naar die daar de lintjes behandelt, kan be-
oordelen of de verdiensten inderdaad bij-

zonder genoeg zijn voor een Koninklijke 
Onderscheiding. Ook wordt u precies uit-
gelegd hoe u te werk moet gaan. De con-
tactgegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er 
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voor-
dragen voor de lintjesregen van 2021 moet 
het verzoek insturen vóór 1 juli 2020.

Meer informatie bij de afdeling kabinets-
zaken: 140255 (geen netnummer nodig) of 
0255-567375. Daar kunt u ook gratis de fol-
der ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin 
staat alles wat u moet weten over de aanvraag 
van een Koninklijke Onderscheiding. Meer 
informatie ook op  www.lintjes.nl

Verkeershinder Driehuis
Van den Vondellaan gaat vanaf 
maandag 22 juni 2020 op de schop

Vorige week zijn de eerste nesten met 
eikenprocessierupsen gezien in Velsen-
Noord. Deze nesten zijn inmiddels verwij-
derd.
  
De komende weken kunnen we natuur-
lijk meer nesten van de rupsen tegenkomen. 
Indien u een nest van de eikenprocessierups 
tegenkomt, kunt u deze melden bij de ge-
meente via de website Velsen.slimmelden.
nl of telefonisch via 14 0255. (zonder kenge-
tal)  Op www.waarneming.nl kunt u checken 
of een nest al gemeld is, hier worden alle lo-
caties van nesten geregistreerd.

Klachten eikenprocessierups
Ieder jaar hebben we in deze periode te ma-

ken met de eikenprocessierupsen. Deze 
rupsen, of beter de brandharen van de rup-
sen,  kunnen vervelende gezondheidsklach-
ten bij mensen veroorzaken. Vanaf half mei 
kunnen de rupsen gaan vervellen waardoor 
de brandharen van de rupsen klachten aan 
luchtwegen, huid of ogen kunnen ontstaan.

Meer informatie
Op het kennisplatform  Processierups.
nl  kunt u meer informatie vinden over de ei-
kenprocessierups en wat te doen bij klach-
ten die zijn veroorzaakt door de brandharen 
van de rups. Lees op  www.velsen.nl/eiken-
processierups-in-velsen meer over welke 
maatregelen we als gemeente tegen de rups 
nemen.

Het Sociaal Wijkteam IJmuiden Noord-
Zuid gaat in de zomermaanden de wijk in 
om bewoners te ontmoeten. 
  
De medewerkers zullen wekelijks wande-
len door de wijk, bijzondere plekken bezoe-
ken en met bewoners en sleutelfi guren uit de 
wijk in gesprek gaan. Het team is benieuwd 
hoe het met iedereen gaat in deze Coronacri-
sis maar wil ook graag weten hoe het is om in 
deze wijk te wonen.
Alle wijken in Velsen hebben een eigen So-
ciaal Wijkteam. Dit team kan u ondersteu-
nen bij vragen over geldzaken en adminis-
tratie, wonen, werk, gezondheid, zorg en 
sociale contacten. De medewerkers komen 
uit de zorg, het WMO-loket, maatschappe-
lijke dienstverlening en welzijn. Zij luiste-
ren, denken mee en zoeken samen met u naar 
antwoorden en passende oplossingen.
Om de ondersteuning dichtbij bewoners te 
brengen in deze moeilijke tijd, gaat het Soci-
aal Wijkteam herkenbaar de wijk in: u kunt 
hen herkennen aan de blauwe jasjes. Spreek 
het team rustig aan of neem contact op voor 
een ontmoeting via 088-8876970 of con-
tact@swtvelsen.nl.

Voor informatie: Jos Bisschop, Sociaal Wijk-
team IJmuiden Noord-Zuid. Bereikbaar via: 

06-28425859 of JBisschop@swtvelsen.nl 

 Sociaal Wijkteam de straat op

Jos Bisshop (links) en Froukje Corner (rechts)  
pauzeren tijdens hun wandeling bij buurtcen-
trum De Spil.
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BESPROKEN IN DE SESSIES

Nieuws van de raad

Bestemmingsplan Velserbroekse Dreef 
10
De eigenaar van het perceel Velserbroekse 
Dreef 10 in Velserbroek wil 72 appartemen-
ten bouwen op deze locatie. Het ontwerpbe-
stemmingsplan is besproken en alle fracties 
zijn positief over het plan.
De politieke partijen hebben onder andere 
aandacht gevraagd voor het stallen van 
fi etsen en de mogelijkheid om Velsense wo-
ningzoekenden voorrang te geven voor de 
woningen. Met betrekking tot de vrije sector 
woningen kan hierover wellicht een dialoog 
gestart worden met de ontwikkelaar.

Versoepeling coronamaatregelen
De gemeente neemt diverse maatregelen 
voor de aanpak van het coronavirus en de ge-
volgen van het virus voor Velsen.
Het college wil samen met de raad kijken 
naar eventuele versoepelingen en het inrich-
ten van de anderhalvemetersamenleving. In 
de sessie hebben de raadsleden over verschil-
lende dilemma’s gesproken rondom corona, 
waar de burgemeester mee aan de slag kan.

Jaarstukken
Elk jaar legt het college verantwoording af 
aan de raad over het gevoerde beleid. De raad 
kan aan de hand van de jaarstukken controle-
ren of de afgesproken doelstellingen worden 
gerealiseerd binnen de beschikbare fi nanci-
ele middelen.
Na een eerste reactie van de raadsleden met 
veel vragen en opmerkingen volgde een dyna-
misch debat. Daarna werden  verschillende 
vragen beantwoord door de wethouders. De 
jaarstukken worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 24 juni, waarbij waar-

schijnlijk een aantal moties en amendemen-
ten worden ingediend.

Armoedevisie 2020-2024
Het college heeft afgelopen tijd gewerkt aan 
een concept-armoedevisie. In dit plan staat 
beschreven hoe de gemeente Velsen armoede 
en schulden wil aanpakken.
Uit de discussie kwam duidelijk naar voren 
dat de armoedevisie belangrijk is voor de 
politieke partijen. Zij deelden hun opvattin-
gen over armoede en gaven een reactie op de 
concept-armoedevisie die voorligt. Vanwege 
de beperkte tijd was het niet mogelijk om een 
uitgebreid debat te voeren. De wethouder zal 
de onbeantwoorde vragen schriftelijk beant-
woorden.

1e bestuursrapportage en kadernota
Tijdens de 1ste Bestuursrapportage kan de 
raad het beleid en de fi nanciën van de ge-
meente bijsturen.  Door de coronacrisis is de 
fi nanciële situatie van de gemeente Velsen 
geheel anders. Tijdens deze sessie is uitge-
breid stilgestaan bij  fi nanciële consequen-
ties. 

Kadernota 2021-2024 
Tijdens deze sessie kan de raad richting ge-
ven aan de uitgangspunten voor de begroting 
van 2021-2024. Alle fracties hebben zorgen 
geuit over de fi nanciële vooruitzichten. Ze ga-
ven aan gezamenlijk voor de opgave te staan 
om de begroting voor 2021 sluitend te krij-
gen. Een deel van de raad vindt dat het bepa-
len van nieuwe bezuinigingen pas kan als er 
een uitgebreidere uitwerking van de begro-
ting is in september. Andere partijen gaven 
op hoofdlijnen een richting aan het college.

Nieuwe toeristische rauwe borden 
geplaatst
Vanuit het project de Rauwe Loper zijn af-
gelopen weken 11 nieuwe toeristische in-
formatieborden geplaatst. Het gaat om 
borden met o.a. een plattegrond en bor-
den over de ondernemers van de stran-
den. Ze staan nabij de entrees van de drie 
stranden, bij de cruiseterminals, de Kop 
van de Haven en bij de steiger van SHIP. 
De bij het rauwe karakter van IJmuiden 
passende boren zijn van oude meerpa-
len met cortenstaal gemaakt met de let-
ters IJM erboven. 
  

Voor de inrichting van de verschillende rou-
tes naar de zee en de haven is een globale visie 
opgesteld: het Masterplan de Rauwe Loper. 
Het gaat om de route naar strand Noordpier 
(Surf en Staal route), de route naar de haven 
en IJmuiden aan Zee (de Haven en Pier rou-
te) en de route naar IJmuiderslag (de Duin en 
Strand route).
Het doel is de toegankelijkheid te verbeteren, 
het gevoel te hebben dat je hier welkom bent 
en het vergroten van de herkenbaarheid van 
het DNA van IJmuiden (IJmuiden Rauw aan 
Zee). (Foto Ko van Leeuwen)

Basisregels voor iedereen

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je 
handen.

  
 
  
 Voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

9 juni 2020

Voortgezet (speciaal)
onderwijs

1 september

Sport- en 
verenigings-
kantines

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants /
cafés
(max. 100 personen)

Culturele 
instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli

STAP 4STAP 3STAP 1

STAP 5

Sportscholen

Sauna’s

Casino’s

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sekswerkers
en co�eeshops

18+

Datum
onbekend:

Evenementen

 

STAP 2

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Musea / monumenten

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht.

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

Zwembaden

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Discotheken

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

15 juni Praktijklessen en 
toetsing MBO

Tentamens en 
praktijklessen 
hoger onderwijs

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Versoepelen van maatregelen 
kan alleen als het coronavirus 
onder controle blij�.

DE TEGENSTELLING

Iedere maand gaan er twee partijen met 
elkaar in discussie over een actueel on-
derwerp. Deze maand Leo Kwant (LGV) 
en Sander Smeets (D66 Velsen) over de 
fi nanciële situatie van de gemeente.

Waar gaat het over?
Kwant: “De jaarrekening 2019 van de ge-
meente Velsen geeft aan dat de gemeente 
Velsen fi nancieel in zwaar weer zit. Als de 
wensen en reeds vastgestelde en besloten 
projecten in 2020 gehandhaafd blijven, 
dan nemen de fi nanciële problemen nog 
meer toe. Het weerstandsvermogen van de 
gemeente (het spaarpotje) is naar een zeer 
laag niveau gedaald en bijna leeg.”
Smeets:  “De gemeente Velsen staat er fi -
nancieel slecht voor. Het spaarpotje is leeg 
en de komende jaren komen we structureel 
miljoenen tekort. De e� ecten van Corona 
zijn daarin nog niet meegenomen.”

Wat vinden jullie daarvan? 
Smeets: “D66Velsen waarschuwde de afge-
lopen jaren al dat dit college te veel geld uit 
geeft, maar vond daarbij helaas geen gehoor. 
Dit is echter geen tijd van tegenstellingen. 
Zware tijden vragen om leiderschap en 

verantwoordelijkheid. D66Velsen zal deze 
verantwoordelijkheid dan ook niet uit de 
weg gaan en constructief meedenken over 
de oplossing”
Kwant: “Een grote fi nanciële tegenvaller is 
de afwaardering van vastgoed en het nadeel 
in de grondexploitatie. Daarnaast de toene-
mende uitgave voor het sociaal domein.
Velsen heeft meer taken van het Rijk toege-
schoven gekregen, maar is daar onvoldoen-
de voor gecompenseerd.
Een  groot deel van de gemeenten in Neder-
land zit in hetzelfde schuitje. Er zal meer 
geld vanuit het Rijk naar de gemeenten 
moeten komen. Daarnaast is er nog de dis-
cussie over de  fi nanciële gevolgen van de 
Corona.

Wat willen jullie Velsen nog meegeven?
Smeets: “Net als de afgelopen jaren zal 
D66Velsen zich constructief blijven inzet-
ten om Velsen een sociale, groene en fi nan-
cieel gezonde gemeente te maken. Voor 
D66Velsen betekent dat nu bezuinigen, 
maar dat mag niet ten koste gaan van goede 
zorg en een prettige, groene leefomgeving 
voor alle Velsenaren.
De rekening mag, zeker in deze tijden, niet 
bij onze inwoners terecht komen. Verhogen 
van belastingen is daarom voor D66Velsen 
onbespreekbaar. Het motto van dit college is 
“Velsen komt naar u toe”, we moeten voor-
komen dat het wordt “De rekening komt 
naar u toe ”
Kwant: “Als Raad zullen wij keuzes moeten 
maken en hierbij de leuze hanteren dat wij 
moeten geven en nemen. Maar wat  LGV be-
treft worden inwoners van Velsen ontzien 
en lokale lasten niet verhoogd. Alleen geza-
menlijk schouder aan schouder in dit moei-
lijke proces optrekken is wat ons betreft de 
oplossing. 

De raadsvergadering is digitaal en vindt plaats op 24 juni om 19:30 uur. Op 25 
juni om 19.30 uur is er ook een raadsvergadering. Op de agenda van deze avond 
staan de 2e Bestuursrapportage 2020 en de Kadernota 2021. De volledige agenda 
van de Raad kunt u vinden op www.velsen.nl/gemeenteraad.

DE TEGENSTELLING
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Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers gemeente 
Velsen 2020

Het college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen heeft in haar verga-
dering van 9 juni 2020 besloten:

1.  De ‘Regeling Hulp bij het huishouden 
voor mantelzorgers gemeente Velsen 

2020’ vast te stellen;
2.  De ‘Nadere regels Huishoudelijke hulp 

voor mantelzorgers gemeente Velsen 
2018’ in te trekken;

3.  Deze besluiten in werking te laten tre-
den daags na publicatie.

Inwerkingtreding
De Regeling Hulp bij het huishouden voor 
mantelzorgers gemeente Velsen 2020 treedt 
daags na publicatie in werking.

Ter inzage
De integrale tekst van de Regeling Hulp bij 
het huishouden voor mantelzorgers wordt 
gepubliceerd op de website www.overheid.nl. 

Besluiten
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 
verleend voor: 

IJmuiden
Vleetstraat 19,plaatsen dakopbouw 
(11/06/2020) 44077-2020
Margadantstraat 56,60,64, gewijzigd plan 
bouwen van 6 bedrijfsunits bouwnrs. 5, 6 en 
7 (11/06/2020) 16115-2020
Kennemerlaan 135, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (11/06/2020) 45685-2020
Oosterduinplein 20 t/m 33B, wijzigen bui-
tengevel (12/06/2020) 113797-2019
Kennemerstrand 180, realiseren kiosk bij 
strandpaviljoen Zeezicht (12/06/2020) 
52187-2020
Radarstraat 53 en 71, gebruiken voor maat-
schappelijke ondersteuning bij het wonen 
(12/06/2020) 46153-2020
Kennemerlaan 210, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (12/06/2020) 47073-2020

Velsen-Zuid
Rijksweg 116, legaliseren hotelkamers 
(12/06/2020) 33255-2020(rijksmonument) 

Velsen-Noord
RWS terrein nabij Reyndersweg 2, tijde-

lijk (tot en met oktober 2020) plaatsen op-
slagcontainer voor reddingsmaterialen 
(11/06/2020) 45598-2020

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 250, tijdelijk (maximaal 15 
jaar) plaatsen van een scootercube (stallen 
scootmobiel) (11/06/2020) 42666-2020

Velserbroek
Hannie Schaftstraat 9, realiseren dakop-
bouw (09/06/2020) 50740-2020
H. Reptonstraat 96, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (12/06/2020) 51091-
2020
Vestingplein t.o. nr. 58, gebruik voor tijde-
lijk plaatsen oliebollenkraam (12/06/2020) 
49140-2020

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-

sen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Ingetrokken evenementenvergunnin-
gen APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning ingetrokken voor: 

IJmuiden
Cooldown 2020, op 22 augustus 2020, loca-
tie: t.h.v. café Proost en Café Cheers, Kenne-
merlaan  (09/06/2020) 17827-2020

De Lekkerste Dag, op 27 juni 2020, loca-
tie: Moerbergplantsoen & Edisonstraat 
(09/06/2020) 17829-2020 

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 18 mei 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255) 

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 6 juni t/m 12 juni 2020 de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond 
van de wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerboulevard 540, tijdelijk (10 jaar) 
aanmeren tenders (10/06/2020) 58723-2020
Zeeweg 137, plaatsen dakopbouw 
(10/06/2020) 59172-2020
Willebrordstraat 45, legaliseren kamerver-
huur (10/06/2020) 59170-2020
Sluisplein 4, deels gebruiken woning voor 
Bed & Breakfast (12/06/2020) 60299-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 199, wijzigen 2e verdieping, 
herbouwen mansardekap op bijgebouw, wij-
zigen voorgevelkozijn (08/06/2020) 58067-
2020
Zeeuwstraat 13, plaatsen van een dakopbouw 
(11/06/2020) 59604-2020  
Olieweg t.o. 6, tijdelijk (3 jaar) uitbreiden be-
drijfsaccommodatie (11/06/2020) 59857-
2020

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 14, kappen boom (11/06/2020) 
59541-2020
Bloemendaalsestraatweg 95, plaatsen dakka-
pel (zijgevel) (11/06/2020) 59733-2020

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 92, vervangen kozijnen 
(08/06/2020) 58393-2020

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 23, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (09/06/2020) 58540-2020
De Zeiler 146, bouwen schuur (voorzijde) 
(09/06/2020) 58526-2020
De Zeiler 166, plaatsen dakopbouw (achter-
zijde) (09/06/2020) 58512-2020
Fregat 56, plaatsen dakopbouw (11/06/2020) 
60165-2020

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
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 30 RD, bouwen bedrijfs-
woning (05/06/2020) 23643-2020
Oude Pontweg 123, vergroten woonwagen 
(11/06/2020) 37440-2020

Velsen-Noord
Wardenaarstraat 16, plaatsen uitschui¡ a-
re antennemast voor radioamateur gebruik 
(05/06/2020) 21784-2020
Binnenkanaal nabij Wenckebachstraat, en 
nabij Noordersluisweg te IJmuiden,  vervan-
gen van remmingwerk Nuon (11/06/2020) 
40313-2020

Driehuis
Valeriuslaan 43, vervangen erker, isoleren 
voor- en zijgevel (11/06/2020) 39542-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 2 8000, plaatsen  hek en 
deur in bunker (11/06/2020) 40327-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 180, legaliseren gebruik ka-
mergewijze verhuur 9 kamers (11/06/2020) 
30189-2020

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 na het maken van een afspraak een formu-
lier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kenne-
merland 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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Gewijzigd vastgesteld paraplubestemmingsplan woningsplit-
sing en  kamerverhuur  ter inzage 

Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 28 mei 2020 het paraplubestemmings-
plan “Woningsplitsing en Kamerverhuur”                                                                                     
met idn: NL.IMRO.0453.BP0000ANTIS-
PLITWO1-R001 heeft vastgesteld.

Aanleiding
Het paraplubestemmingsplan heeft tot doel  
kamerverhuur en het opsplitsen van wonin-
gen te reguleren..

Ligging plangebied
Het paraplubestemmingsplan heeft betrek-
king op de volgende bestemmingsplannen:
- KPN-locatie
- Spaarnwoude
- Velsen-Noord
- De Biezen
- De Leck en De Bergen
- Zeezicht
- Bedrijventerrein Velserbroek
- Oud IJmuiden West
- President Steynstraat
- Driehuis en Velsen-Zuid
- IJmuiden Centrum
- IJmuiden West
- Keetberglaan
- Binnenhaven

Wijzigingen
De wijzigingen hebben betrekking op:
Artikel 1.1 wijziging plannaam;
Artikel 1.2 wijziging begrip ‘bestemmings-
plan’
Artikel 1.3 begrip hotel vervallen;
Artikel 1.3 wijziging defi nitie begrip ‘bed and 
breakfast’;
Artikel 1.4 wijziging begrip ‘huishouden;
Artikel 1.5 invoegen begrip ‘inwoning/hospi-
taverhuur’;

Artikel 1.6 wijziging begrip ‘kamerverhuur’
Artikel 1.7 invoegen begrip ‘pand’;
Artikel 1.7 begrip ‘short stay’vervallen;
Artikel 1.8 wijziging begrip ‘wonen;
Artikel 1.9  wijziging begrip ‘woning’;
Artikel 1.10 wijziging begrip ‘woningsplit-
sing’;
Artikel 3.1 wijziging regel inzake verbod wo-
ningsplitsing;
Artikel 3.2 wijziging regel verbod kamerver-
huur;
Artikel 3.3 wijziging voorwaarden toestem-
ming ‘bed and breakfast’;
Artikel 3.4 wijziging afwijkingsmogelijkhe-
den van de bouw- en gebruiksregels;
Artikel 3.5 invoegen regel ‘voorrang bij even-
tuele verschillen tussen plan- en beleidsre-
gels.

Plan inzien
Het vastgestelde paraplubestemmingsplan 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0000ANTISPLIT-
WO1-R001) ligt met ingang van  19 juni 2020 
gedurende zes weken voor een ieder ter in-
zage. 
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
Met ingang van vrijdag 19 juni 2020 tot en 
met donderdag 30  juli 2020 kan beroep wor-
den ingesteld tegen het vaststellingsbesluit 
van de gemeenteraad. Beroep kan worden in-
gesteld door:

1.  een belanghebbende die op tijd een 
zienswijze op het eerdere ontwerppara-
plubestemmingsplan heeft ingediend;

2.  een belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest om 
een zienswijze op het ontwerpparaplu-

bestemmingsplan in te dienen;
3.  een belanghebbende die bezwaren heeft 

tegen de wijzigingen die door de gemeen-
teraad in het paraplubestemmingsplan 
zijn aangebracht.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening en inwerking-
treding.
Een beroep heeft geen schorsende werking. 
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking met ingang van 
31 juli 2020. Om dit te voorkomen kan de-
gene die een beroepschrift heeft ingediend, 

verzoeken om een voorlopige voorziening te 
tre¤ en.

Dit kan bij de voorzieningenrechter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De voorzieningenrechter kan een voorlopige 
voorziening tre¤ en wanneer sprake is van 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen. Als een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend, wordt de inwerkingtre-
ding van het vaststellingsbesluit uitgesteld 
totdat op het verzoek is beslist.

 Rooien bomen openbare ruimte
Tesselschadeplantsoen 32 Driehuis, Haze-
laar; reden boom is dood.

Valckenhoefl aan nabij vijver, Santpoort, 
wilg; reden boom is dood.
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Postcode Loterij:
Hele wijk uit Velsen-Zuid wint 
cadeaukaarten voor lokale ondernemers
Velsen-Zuid - Een hele wijk (post-
codegebied 1981) in Velsen-Zuid 
valt in de prijzen in de trekking 
van de Postcode Loterij. De win-
naars winnen per lot een shop-
tegoed van 50 euro dat kan wor-
den ingeruild voor diverse ca-
deaukaarten naar keuze. Deze ca-
deaukaarten zijn te besteden bij 
ondernemers en winkeliers in de 
buurt. Naast de schenkingen aan 
goede doelen, wil de Postcode 
Loterij zo ook via het prijzenpak-
ket een steentje bijdragen en de 
ondernemers een hart onder de 
riem steken. Zo winnen de buurt-
bewoners, maar ook de lokale on-
dernemers!
 
Met het gewonnen shoptegoed 
kunnen de winnaars uit Velsen-

Zuid verschillende cadeaukaar-
ten uitkiezen. De kaarten zijn 
in te wisselen bij lokale onder-
nemers die zijn aangesloten bij 
een van de cadeaukaarten naar 
keuze: Bakkers-, Ko�e-, Lokaal 
Vers-, IJs- en Restaurant cadeau-
kaart, Nationale Horeca cadeau-
kaart, HEMA cadeaukaart en de 
Fashioncheque. Winnaars krijgen 
ook de mogelijkheid om een deel 
van het gewonnen tegoed te do-
neren aan Voedselbanken Neder-
land. Winnaars worden binnen-
kort per brief over hun prijs geïn-
formeerd.
 
17,5 miljoen euro aan cadeau-
kaarten ter besteding bij loka-
le ondernemers
De gevolgen van de coronacri-

sis zijn ingrijpend en juist nu is 
steun voor ondernemers in de 
buurt extra waardevol. Daarom 
heeft de Postcode Loterij het prij-
zenpakket van de trekkingen van 
april, mei en juni uitgebreid met 
in totaal 17,5 miljoen euro aan ca-
deaukaarten, te besteden bij on-
dernemers en winkeliers in de 
buurt. Zo winnen niet alleen de 
deelnemers van de Postcode Lo-
terij, maar kunnen ook onderne-
mers en winkeliers in die buurten 
en regio’s er hun voordeel mee 
doen.
 
Ondernemers in de buurt die zich 
willen aansluiten kunnen meer 
informatie vinden op www.post-
codeloterij.nl/lokaleonderne-
mers.

Gymnasiasten halen 27.474 euro op 
voor het Rode Kruis
Velsen-Zuid - De afgelopen 
maand hebben de leerlingen van 
het Gymnasium Felisenum zich 
op sportieve wijze ingezet voor 
het Rode Kruis. Juist tijdens het 
vele thuiszitten is het zo belang-
rijk om te blijven bewegen. Tij-

dens de sponsoractie ‘Felisenum 
in actie voor het Rode Kruis’ stond 
echter alles in het teken van be-
wegen voor een ander. Met zelf-
bedachte acties in de vorm van 
bijvoorbeeld wandelen, skeele-
ren, dansen, zwemmen en �et-

sen is er een enorm bedrag van 
€27.474 opgehaald! 

Afgelopen maandag is de cheque 
uitgereikt aan het Rode Kruis door 
Mick Stringer (klas 4) en Thijs Aal-
ders (klas 2). (Foto: aangeleverd)
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