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Uitnodiging toekomsttafels
Amateurkunst en Beeldende kunst
De coronacrisis had en heeft nog steeds
een grote impact op de culturele sector.
Gemeente Velsen wil in gesprek met amateurkunstverenigingen en beeldend kunstenaars over welke zorgen er zijn, zowel
voor nu als in de toekomst. Ook zijn we benieuwd naar de kansen voor herstel en mogelijkheden voor ontwikkelingen. Het doel
is om de Kunst- en Cultuursector te stimuleren bij het herstel van de coronacrisis en
om de inwoners van Velsen weer in contact
te laten komen met Kunst en Cultuur in Velsen.

Geef uw mening over het
recycle-tarief
Beter afval scheiden, hoe krijgen we
dat samen voor elkaar? Jaarlijks produceren we in Velsen miljoenen kilo’s
afval. Het scheiden van dit afval gaat
steeds beter. Toch zitten er nog vaak
veel grondstoffen in het restafval. Deze grondstoffen kunnen we recyclen
terwijl we ze nu onnodig verbranden
tegen hoge kosten.
Recycle-tarief
Het recycle-tarief stimuleert het scheiden van

Aanmelden
Voor de bijeenkomst over Amateurkunst kunt
u zich aanmelden tot maandag 28 juni via kunstencultuur@velsen.nl.
Voor de bijeenkomt over Beeldende kunst kunt
u zich aanmelden tot vrijdag 9 juli via kunstencultuur@velsen.nl.

afval. Inwoners die namelijk weinig restafval
overhouden, betalen minder dan de inwoners
die afval niet goed scheiden en dus meer restafval weggooien.
Enquête
Wat vindt u van het recycle-tarief? Vul voor
1 juli de enquête in op www.velsen.nl/recycletarief. Op dezelfde website vindt u ook meer
informatie over het recycle-tarief.

Nederlandse Veteranendag thuis
voor de buis

Het Nationaal Comité Veteranendag biedt in
verband met de coronamaatregelen op 26 juni
een aangepast programma aan dat live op televisie wordt uitgezonden. Hiermee eren en
waarderen we op een veilige manier de veteranen. Op het programma staan bijzondere verhalen van vier veteranen en speciaal gearrangeerde muziek, gespeeld door de Koninklijke

Bijeenkomst
Wij organiseren hiervoor twee bijeenkomsten.
Op dinsdag 29 juni van 16.00 tot 17.30 uur over
Amateurkunst. En op maandag 12 juli van
15.30 uur tot 16.00 uur over Beeldende kunst.

Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en ondersteund door Stef Bos, Claudia de Breij en
Snelle. De uitzending start op NPO2 om 12.35
uur vanuit de Koninklijke Schouwburg door
de NOS. Kijk voor meer informatie op www.
veteranendag.nl/vier-nederlandse-veteranendag-thuis-voor-de-buis/

OP 30 JUNI ORGANISEERT JONGRES-NHZ EEN
JONGERENTAFEL (18-35 JAAR) OVER DE
R E G I O N A L E E N E R G I E S T R A T EG I E ( R E S ) V A N
IJMOND & ZUID-KENNEMERLAND (IJZK)
DOEL VAN DE BIJEENKOMST:
Horen wat jongeren uit IJZK (18-35) vinden van de
energietransitie (en specifiek van zonneweides en van
windmolens).
PRAAT MEE OVER DE VOLGENDE DILEMMA'S:
Zijn zonnevelden en windmolens die zichtbaar zijn
vanuit je woning OK?
Heb je liever 30 voetbalvelden vol met zonnepanelen of
1 grote windmolen (200m)?
Wie wil/kan/mag/moet financieel investeren en
profiteren van opwek door zonnepanelen en
windmolens?

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Wanneer: 30 Juni van 19.30 - 21.30 uur
Waarom: Laat je stem horen, het gaat om jouw toekomst!
Waar: Online via Teams
Wie: Hopelijk jíj! (inwoner IJmond & Zuid-Kennemerland
tussen de 18 en 35 jaar oud), gespreksleiders van
JongRES en twee wethouders duurzaamheid
AANMELDEN?
Dat kan via de volgende link: http://bit.ly/jongRES-IJZK
Kijk voor meer informatie over de RES op
www.energieregionhz.nl of raadpleeg www.NPRES.nl

Voor meer informatie over
jongres zie: www.jongres.nl

Hoe gaan we in Velsen van het gas af?
Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit
betekent dat we op een andere manier
gaan koken en op een andere manier onze
huizen gaan verwarmen. Het betekent ook
dat alle woningen in Velsen van het aardgas af moeten.

Op dinsdag 22 juni heeft het college van burgemeester en wethouders de Transitievisie
warmte (TVW) ter vaststelling doorgestuurd
aan de raad. Hierin staat beschreven op welke manier wijken in Velsen aardgasvrij kunnen worden. De komende jaren werken we deze manieren en mogelijkheden samen met inwoners en belanghebbenden verder uit.
In gesprek met inwoners
Als de Transitievisie warmte na de zomer door

de raad wordt vastgesteld, betekent dat niet dat
we direct stoppen met aardgas. Eerst wordt per
wijk met inwoners, samenwerkingspartners
en andere belanghebbenden gesproken. Dit is
nodig om met elkaar een zo goed mogelijk uitvoeringsplan te maken dat past bij de wijk. De
Transitievisie warmte wordt vervolgens elke
vijf jaar herzien.
Wilt u meer weten of weten wat op dit moment
het beste alternatief is voor uw wijk? Kijk dan
op velsen.nl/aardgasvrij. Andere vragen? Stel
ze via Whatsapp, onze sociale mediakanalen
of via een e-mail naar duurzaam@velsen.nl.
Daarnaast kunt u 2 september langskomen bij
de energiebus, die staat dan op de weekmarkt
in IJmuiden.

Tijdelijke stop principeaanvraag
bouwplannen

Als u twijfelt of u een omgevingsvergunning kunt krijgen voor uw plan, kon u eerder eerst een
principeaanvraag indienen. De gemeente beoordeelde dan of uw
bouwplan kans van slagen heeft.

Helaas kunnen we vanwege de grote hoeveelheid aanvragen tijdelijk geen principeaanvraag
omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen meer in behandeling nemen.
Wel kunt u direct een officiële aanvraag omgevingsvergunning indienen. Voor algemene informatie (geen toetsing) over mogelijkheden
om te (ver)bouwen kunt u contact opnemen
met het Klantcontactcentrum van de gemeente via 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255567200.
Deze stop op voorlopige aanvragen geldt voorlopig vanaf 21 juni tot 1 september 2021. We
vinden het vervelend dat we deze dienst tijdelijk niet meer aan u kunnen bieden en steken

veel energie in het vinden van nieuwe medewerkers voor Team Vergunningen.
Flitsvergunning aanvraag dakkapel
niet meer mogelijk
Steeds meer mensen verbouwen in coronatijd hun huis. Gemeente Velsen krijgt
een overvloed aan aanvragen (30% meer
dan in dezelfde periode vorig jaar). De gemeente moet een aanvraag voor een flitsvergunning binnen twee dagen beoordelen. Dat lukt door de hoeveelheid aanvragen niet. Daarnaast blijken de meeste flitsaanvragen niet te voldoen. Daarom is het
vanaf 21 juni 2021 definitief niet meer mogelijk om via een flitsvergunning een aanvraag voor een dakkapel in te dienen. Dit
kan alleen nog via een reguliere vergunningsaanvraag via omgevingsloket.nl. Op
deze site kunt u ook checken of u een vergunning nodig heeft.
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Officiële bekendmakingen
Wilt u weten welke aanvragen er zijn gedaan voor bijvoorbeeld een omgevingsof evenementenvergunning? Dat meldt de
gemeente met een bekendmaking. De gemeente doet ook een bekendmaking als zij
een besluit over een verordening of beleid
neemt. Ook verkeersbesluiten of het maken of wijzigen van bestemmingsplannen
meldt de gemeente met een bekendmaking.

Bekendmakingen online bekijken
Wilt u weten welke bekendmakingen er in
Velsen zijn gedaan? Dan kunt u dat online be-

kijken op www.officielebekendmakingen.nl.
Deze website is een onderdeel van www.overheid.nl en biedt ook bekendmakingen van andere overheden in Nederland.
Inschrijven e-mailservice
Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw buurt? Dan kunt u zich inschrijven
voor een e-mailservice via www.overheid.nl/
aankondigingen-over-uw-buurt. U ontvangt
dan de bekendmakingen per e-mail. U hoeft
dan niet zelf in de gaten te houden wanneer de
gemeente, maar ook andere overheden, nieuwe bekendmakingen publiceren.
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Na het invullen van uw e-mailadres en postcode geeft u aan over welke besluiten u een
e-mail wilt ontvangen. Sommige berichten
gaan over besluiten rondom een specifiek
adres. Bijvoorbeeld berichten over een omgevingsvergunning. U geeft dan ook het aantal
kilometers rondom de postcode aan. U ontvangt dan berichten over besluiten in dat gebied. Andere berichten kunnen gaan over de
hele gemeente. Bestemmingsplannen kunnen
gaan over een adres of de hele gemeente. U
kiest zelf van welke overheden u deze berichten wilt ontvangen.

gemeente_velsen

Papieren versie in elke kern
Voor wie de bekendmakingen niet via de digitale weg kan lezen, komt een papieren versie
te liggen bij onderstaande locaties:
Gemeentehuis Velsen, Buurtcentrum De
Spil, Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek IJmuiden,
Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt
Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moerberg

Coronanieuws
18 juni 2021

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

Informatie over testen

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

Alles open op 1,5 meter afstand
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden
is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs
nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan.

Alles open per 26 juni

Met coronatoegangsbewijzen

1,5 meter afstand verplicht

1,5 meter afstand niet verplicht

Reguliere openingstijden voor onder
andere horeca, winkels en locaties voor
kunst en cultuur, recreatie en sport.

100% van de bezoekerscapaciteit toegestaan.
Nachtclubs en discotheken
open.

Maximaal aantal bezoekers afhankelijk
van de grootte van de ruimte.

Per 30 juni evenementen
toegestaan.

Thuis geen maximaal aantal bezoekers.
Binnen en buiten geen maximale
groepsgrootte.

Een coronatoegangsbewijs
kun je via de CoronaCheckapp of coronacheck.nl aanmaken met:

Werk maximaal de helft van de werktijd
op kantoor.

• een negatieve testuitslag van
maximaal 40 uur oud
• een vaccinatiebewijs
• een herstelbewijs van maximaal
6 maanden oud

Het dragen van een mondkapje is
verplicht:
• in het openbaar vervoer en bij personenvervoer
• op stations en vliegvelden
• in het voortgezet onderwijs

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

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

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

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Geef elkaar de ruimte.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Informatie over vaccinatie
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden
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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 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.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische 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 bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.

Publicatie
Sinds 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.

Driehuis
nabij van Maerlantlaan (langs hek tussen
school en Nieuw Velserduin), kappen 2 bomen (17/06/2021) 73666-2021

Kaplanstraat 5A-C en James Wattstraat 1AB, intern en extern wijzigen gebouw (veranderen units, 1 extra unit, overheaddeur,
loopdeur, gevelbeplating) (15/06/2021)
48206-2021

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 24 juni 2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysiek Domein (tel.
140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
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 178, plaatsen dakopbouw
(13/06/2021) 71117-2021
Doorneberglaan 234, plaatsen airco-unit
(dak) (13/06/2021) 71094-2021

Meeuwenlaan 49, plaatsen dakopbouw (achterzijde) (15/06/2021) 72206-2021
Strandweg 4, splitsen loods (15/06/2021)
72460-2021
Napierstraat 15, plaatsen dakopbouw
(17/06/2021) 73195-2021
t.o. Fultonstraat 19, kappen boom
(17/06/2021) 73668-2021
Velsen-Zuid
nabij pad en brug naar van Tuyllweg, kappen
boom (17/06/2021) 73656-2021

Velserbroek
Floraronde 38, plaatsen dakkapellen (vooren achterzijde) (14/06/2021) 71212-2021

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, legaliseren tijdelijk (15
jaar) plaatsen 12 lichtmasten (17/06/2021)
73464-2021

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

Santpoort-Zuid
Sportlaan 3, verplaatsen 3 lichtmasten
(15/06/2021) 72077-2021

Buiten behandeling gestelde omgevingsvergunning
IJmuiden

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

gen (overhead- en loopdeuren) (15/06/2021)
55932-2021
bij Reyndersweg 1, tijdelijk (3 jaar) seizoensgebonden (maart tot en met oktober) plaatsen
kunstobject (15/06/2021) 32947-2021
Wijkerstraatweg 251, legaliseren tijdelijk (3,5
jaar) gebruiken voor kamerverhuur (5 kamers,
5 personen) (17/06/2021) 55686-2021

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd
met 6 weken. De datum van verzending van
de verlenging is tussen haakjes vermeld.
Santpoort-Noord
Molenveltlaan 29, bouwen aanbouwen, veranderen kap, plaatsen dakkapellen (voor- en
achterzijde) (15/06/2021) 49628-2021

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, 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.

IJmuiden
Oosterduinweg 30, plaatsen dakopbouw en
dakkapel (voorzijde) (15/06/2021) 546072021
Acaciastraat 21, plaatsen dakopbouw
(15/06/2021) 52559-2021
Paulus Potterstraat 1, veranderen en vergroten
2e verdieping (15/06/2021) 32259-2021
Engelmundusstraat 49, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achterzijde) (17/06/2021) 529232021
Fahrenheitstraat 9, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (17/06/2021) 535502021
Piet Heinstraat 52, plaatsen dakopbouw
(17/06/2021) 53689-2021
Marktplein 31 en 33; samenvoegen 2 winkels,
vervangen pui (17/06/2021) 45548-2021
Velsen-Noord
Wijkermeerweg 8, legaliseren gevelwijzigin-

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 58, kappen 4 bomen
(15/06/2021) 66830-2021
Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 5, plaatsen dakkapel (voorzijde) (15/06/2021) 64762-2021
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 65, plaatsen raamkozijn
(zijgevel) (15/06/2021) 49588-2021
J. Paxtonstraat 56, uitbreiden 2e verdieping
(15/06/2021) 53556-2021
Rectificatie Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (periode ter inzagelegging)
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-

ken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 juni
2021 t/m 29 juli 2021 ter inzage bij Domein
Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen
Toezicht Handhaving. Om de stukken in te
zien kan contact worden opgenomen met de
werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan
een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Domein Fysieke
Leefomgeving, Team Vergunningen Toezicht
Handhaving, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor
het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41B: het bouwen van een
woning met bijgebouw (15/06/2021) 1362132020.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten
een individuele gehandicaptenparkeerplaats
aan te leggen voor de volgende percelen:
• Zeewijkplein 356, 1974 PN IJMUIDEN
• De Zandkuil 14, 1974 RH IJMUIDEN
• Cederstraat 19, 1971 KA IJMUIDEN

• Planetenweg 115, 1973 BB IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-

kend gemaakt, 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:
De verkeersbesluiten kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
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Ontwerp bestemmingsplan en exploitatieplan
Westlaan Velserbroek
Het college van burgemeester en wethouders
deelt mee dat van 25 juni tot en met 5 augustus
2021 voor een ieder ter inzage liggen:
•
•

Het ontwerpbestemmingsplan Westlaan
Het ontwerp exploitatieplan Westlaan.

Het ontwerpbestemmingsplan Westlaan
maakt de bouw van een urban villa en de bouw
van een vrijstaande woning mogelijk achterop
het perceel Westlaan 35 te Velserbroek.
Het plangebied is als volgt begrensd:
• de Dammersweg in het zuiden
• de A. Molletstraat in het oosten
• de watergang ten zuiden van de woningen
aan de H. Reptonstraat.
• de gebouwen en de erfgrens van de Westlaan 35.
Het exploitatieplan heeft tot doel het kostenverhaal zeker te stellen.
Plannen inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Westlaan
(IDN: NL.IMRO.0453.BP1002WESTLAAN1-

O001), het ontwerpexploitatieplan (IDN:
NL.IMRO.0453.EX0001WESTLAAN1-O001)
en de daarop betrekking hebbende onderzoeken liggen gedurende genoemde periode ter
inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Daarnaast zijn de plannen digitaal
raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen (http://
www.ruimtelijkeplannen.nl).
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage liggen, kunt u een zienswijze indienen op
het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan. Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden
U kunt ook een zienswijze indienen via ro@
velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze
bestemmingsplan Westlaan”. Vergeet daarbij
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Prins, telefoonnummer 0255-567200.
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