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Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een lintje ver-
dient? Bijna iedereen kan deze vraag met 
‘ja’ beantwoorden. Want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor vele doe-
len. Weet u kandidaten? Draag ze voor! Dat 
kan tot en met 1 juli 2020.  
  
Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet 
voor de samenleving kan in aanmerking ko-
men. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in 
bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, op 
sportgebied, in de gezondheidszorg of op een 
ander terrein. Denk ook aan mensen die voor 
hun werk lang iets bijzonders doen waar de 
hele samenleving wat aan heeft. Persoonlijke 
inzet, visie en kwaliteiten 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 

Eerste nesten eikenprocessierups 
Velsen
De eerste nesten met eikenprocessierup-
sen zijn  gezien in Velsen-Noord. Deze 
nesten zijn inmiddels verwijderd.
  
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 kengetal) 
Op  www.waarneming.nl kunt u checken of 
een nest al gemeld is, hier worden alle loca-
ties van nesten geregistreerd.

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

ken met de eikenprocessierupsen. Deze rup-
sen, of beter de brandharen van de rupsen,   
kunnen vervelende gezondheidsklachten bij 
mensen veroorzaken. Vanaf half mei kunnen 
de rupsen gaan vervellen waardoor de brand-
haren van de rupsen klachten aan luchtwe-
gen, huid of ogen kunnen ontstaan.
Meer informatie

Op het kennisplatform  Processierups.nl 
kunt u meer informatie vinden over de eiken-
processierups en wat te doen bij klachten die 
zijn veroorzaakt door de brandharen van de 
rups. Lees op www.velsen.nl/eikenprocessie-
rups-in-velsen meer over welke maatregelen 
we als gemeente tegen de rups nemen.
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Verkeershinder Driehuis
Van den Vondellaan sinds maan-
dag 22 juni 2020 op de schop
Sinds maandag 22 juni 2020 wordt er groot 
onderhoud uitgevoerd aan de Van den Von-
dellaan in Driehuis. De werkzaamheden 
worden in twee fases uitgevoerd en duren 
tot vrijdag 28 augustus.  
  
Wat gaat er gebeuren?
De Van den Vondellaan wordt vanaf rotonde 
Waterloolaan / Driehuizerkerkweg tot aan het 
spoorviaduct  helemaal opnieuw van verhar-
dingen voorzien. Dit  betekent  het vervangen 
van de asfaltverhardingen van de rijbaan en 
fi etspaden. Verhardingen van de parkeervak-
ken en de stoep. Ook worden de bomen vervan-
gen. De rotonde van de Van den Vondellaan/ 
Nicolaas Beetslaan / Hiëronymus van Alphen-
laan wordt opnieuw aangelegd en voorzien van 
vrijliggende fi etspaden. 

Fasering werkzaamheden
Het project wordt in twee fases uitgevoerd. 
Aannemer Kreeft Infra BV begint bij de roton-
de Waterloolaan / Driehuizerkerkweg tot aan 
de rotonde Nicolaas Beetslaan / Hiëronymus 
van Alphenlaan. Wanneer deze fase gereed is, 
volgt de rotonde Nicolaas Beetslaan / Hiëro-
nymus van Alphenlaan tot aan het spoorvia-
duct met Hagelingerweg. Er wordt gewerkt van 
maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 21.00 uur.

Verkeersmaatregelen
Tijdens het werk is de Van den Vondellaan  ter 
hoogte van de fase van de werkzaamheden. af-

gesloten voor al het doorgaande verkeer. Het 
verkeer vanuit IJmuiden / Velsen-Zuid rich-
ting Santpoort  / Velserbroek wordt omgeleid 
via de Parkweg, Rijksweg en N208.  Het verkeer 
vanaf Santpoort / Velserbroek naar IJmui-
den / Velsen-Zuid wordt omgeleid via N208, 
Rijksweg en Parkweg. Voetgangers, en (brom)
fi etsers worden ook omgeleid. Dit wordt aan-
gegeven bij de fase waar de werkzaamheden 
plaatsvinden. De woningen in het gebied waar 
gewerkt wordt, zijn lopend bereikbaar.
In voorgaande zomervakanties zijn er ook 
werkzaamheden op deze route uitgevoerd. Dit 
is een tijd waarin minder mensen gebruik ma-
ken van de weg. Helaas is het niet mogelijk om 
de hele route in één keer te vernieuwen.  Daar-
voor moet er te veel gebeuren. Delen van de ge-
meente zouden dan te lang niet goed 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 tijdelijke 
bushaltes vindt u  op www.connexxion.nl.
Lees meer over de werkzaamheden en over 
hoe je om kunt rijden op www.velsen.nl/vanaf-
22-juni-verkeershinder-van-den-vondellaan-
driehuis 
Vorige week stond niet het juiste kaartje met 
de omleidingsroute gestaan. Bij dit artikel staat 
wel het juiste kaartje.

0255-567375. Daar kunt u ook gratis de folder 
‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat 
alles wat u moet weten over de aanvraag van 

een Koninklijke Onderscheiding. Meer infor-
matie ook op  www.lintjes.nl

 

• Rood: werkzaamheden

• Blauwe stippellijn: route 
IJmuiden/Velsen-Zuid naar 
Santpoort/Velserbroek

• Paarse stippellijn: route 
Santpoort/Velserbroek naar 
IJmuiden/Velsen-Zuid
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Nieuws van de raad

BESPROKEN IN DE SESSIES
Sessie toezicht en handhaving
De raad wordt geïnformeerd over een aantal 
onderwerpen met betrekking tot toezicht 
en handhaving, waarna raadsleden vragen 
kunnen stellen.
De burgemeester antwoordt op een vraag 
van een raadslid dat de politiebezetting krap 
is en nog krapper zal worden; wij vullen met 
de boa’s deels het gat op dat door de politie 
wordt achtergelaten. Verder wordt er on-
der andere ingegaan op jeugdboa’s en op de 
illegale bewoning in het havengebied. Dit 
laatste punt moet met prioriteit aangepakt 
worden.

Jaarstukken IJmond Werkt!
IJmond Werkt! is het samenwerkings-
verband tussen de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen. De samen-
werking is erop gericht mensen die moeite 
hebben een baan te vinden aan het werk te 
helpen. Tijdens deze sessie werden de jaar-
stukken 2019, de herziene begroting 2020, 
de begroting 2021, en de meerjarenraming 
van IJmond Werkt! besproken. Raadsleden 
konden vragen stellen aan de wethouder. 
Tijdens de komende raadsvergadering zal 
hier verder over gedebatteerd worden.

Organisatieontwikkeling Graag Gedaan
Om aan te sluiten bij nieuwe verwachtingen 
uit de samenleving verandert de ambtelijke 
organisatie van de gemeente Velsen. Met 
een intern programma dat heet ‘Graag Ge-
daan’ wil de gemeente zoveel mogelijk ‘dank 
je wel’ ontlokken bij de inwoners van Vel-
sen. Tijdens deze sessie gaven de gemeen-
tesecretaris en ambtenaren een presentatie 
over de doelen. Ook werd een overzicht van 
nieuwe managers gegeven. Raadsleden stel-
den onder meer vragen over de diversiteit 
onder personeel en interne doorstroom. 

Omgevingswet
Met de nieuwe Omgevingswet, die naar ver-
wachting in 2022 ingaat, wil de overheid 
bouwen makkelijker maken. Ook voor Velsen 
h eeft deze wet veel impact. In deze sessie 
werd met een peiling gekeken naar wat raads-
leden vonden, om zo richting aan het gesprek 
te geven. Vervolgens werd er een presentatie 
gegeven over onder andere vier denkrichtin-
gen. Aan de hand van drie fi ctieve situaties 
werd de discussie gevoerd over de gevolgen 
van keuzes. Afsluitend nam de wethouder het 
woord. Het college komt binnenkort met een 
nieuw voorstel naar de raad.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 25 juni 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 13 juni tot en met 19 juni 
2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 101, vervangen garage-
deur door raam (13/06/2020) 60473-2020
Pruimenboomplein 45, plaatsen balkonbe-
glazing (16/06/2020) 61516-2020
Tuindersstraat 97, plaatsen dakopbouw 
(17/06/2020) 62012-2020
2e Havenstraat 3, het bouwkundig splitsen en 

terugbrengen naar originele staat van nr 3 en 
nr 5 (17/06/2020) 62219-2020
Herenlaan 3, kappen 3 bomen (17/06/2020) 
62425-2020
Wijk aan Zeeërweg 64, plaatsen dakopbouw 
(19/06/2020) 63645-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 259, verplaatsen warmte-
pomp/airco-unit van zijgevel naar achterge-
vel (12/06/2020) 61963-2020
Pontweg 1D, aanpassen laadplateau t.b.v. de 
pont (18/06/2020) 62763-2020

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 20, kappen boom 
(16/06/2020) 61451-2020  
Van Dalenlaan 1, plaatsen dakkapel (voor - en 
achterzijde) (16/06/2020) 61729-2020
Harddraverslaan 60, renovatie van woning 
(16/06/2020) 61802-2020(provinciaal mo-
nument)

Santpoort-Noord
hoek Burgemeester Enschedélaan / Mid-
denduinerweg, kappen boom (noodkap) 
(16/06/2020) 61635-2020

Driehuis
Tollenslaan 2, bouwen overkapping (achter-
tuin) (18/06/2020) 62769-2020  

Velserbroek
De Kamp 61, wijzigen kozijn (voorgevel) 
(15/06/2020) 61172-2020
Watergentiaan 16, realiseren aanbouw (voor-
zijde) (16/06/2020) 61786-2020
Schoener 69, wijzigen constructie 
(17/06/2020) 62441-2020  
De Zeiler 54, realiseren aanbouw (voorzijde) 
(18/06/2020)63008-2020

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 

IJmuiden 
Tuindersstraat 1, veranderen voorgevel (ra-
men en buitenisolatie) (16/06/2020) 40410-
2020
Westerduinweg 1, bouwen barietdepot voor 
noodopslag (16/06/2020) 43305-2020
Koningin Wilhelminakade 219, plaatsen dak-
opbouw (16/06/2020) 42177-2020 (gemeen-
telijk monument)

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.

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
K. Zegelstraat 24, verbouwen kantoor naar 
woning (16/06/2020) 32823-2020
Platanenstraat 34, plaatsen dakopbouw 
(16/06/2020) 51376-2020

Marktplein 62, veranderen winkel in winkel 
met 2 bovenwoningen en plaatsen kozijnen 
(16/06/2020) 112190-2019
Velserduinweg 330, gebruik begane grond als 
woning (16/06/2020) 29766-2020
Griftstraat 15, plaatsen erker (zijkant) 
(16/06/2020) 28992-2020  
Konijnenberglaan 1, plaatsen erker 
(17/06/2020) 31248-2020  
Nabij Dokweg 22, tijdelijk (10 jaar) plaatsen 
kunstwerk (18/06/2020) 49784-2020
Trompstraat 111, deels vergroten 1e verdie-
ping (18/06/2020) 34136-2020
Linnaeusstraat 54, plaatsen dakopbouw 
(19/06/2020) 45612-2020

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 123, vergroten woonwagen 
(19/06/2020) 37440-2020

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 26, kappen  boom 
(18/06/2020) 53635-2020
Bloemendaalsestraatweg 95, plaatsen dakka-
pel (zijgevel) (18/06/2020) 59733-2020

Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21, kappen 2 bomen 
(18/06/2020) 49794-2020

Driehuis
Aagtevonklaan 8, plaatsen erker 
(19/06/2020) 51366-2020
Middeloolaan 1, plaatsen erker, uitbreiden 1e 
verdieping (19/06/2020) 51366-2020

Verleende omgevingsvergunning – uit-
gebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen 
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Aanwijsbesluit toezichthouders toezicht en handhaving Velsen 
2020

Het college van burgemeester en wethouders 
en de burgemeester hebben ieder voor zover 
bevoegd het ‘Aanwijsbesluit toezichthouders 
toezicht en handhaving Velsen 2020’ geno-

men. Hierin worden de toezichthouders van 
het cluster toezicht en handhaving aangewe-
zen voor hun toezichthoudende taken. 

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

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Volkstuinen De Biezen’
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn 
vergadering van 28 mei 2020 het bestem-
mingsplan ‘Volkstuinen De Biezen’ (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1403BIEZENVOLKS1-
R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Volkstuinen De Biezen’ 
heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 5 juli 
2019 gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn acht 
zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan ‘Volkstuinen De Bie-
zen’ is een gedeeltelijke herziening van het 
bestemmingsplan ‘De Biezen’ uit 2013. Het 
betreft uitsluitend die delen waar volkstui-
nen aanwezig zijn. De aanleiding voor een 
nieuw bestemmingsplan is het handhavings-
traject dat in 2016 is gestart. Hieruit bleek 
dat de feitelijke situatie bij een substantieel 
aantal volkstuinen niet overeenkwam met 
het bestemmingsplan de Biezen uit 2013. Op 
basis hiervan is een nieuwe balans gezocht 
tussen de belangen van de volkstuinders 
enerzijds en het behoud van het landschap 
anderzijds. Dit heeft geleid tot het nieuwe be-
stemmingsplan ‘Volkstuinen De Biezen’.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit de volkstuinen die 
zijn gelegen in het gebied ‘De Biezen’. Dit ge-
bied wordt aan de westzijde begrensd door 
de Hagelingerweg, aan de oostzijde door de 
Rijksweg, aan de noordzijde door de spoor-
baan Haarlem-Beverwijk en aan de zuidzijde 

door de Santpoortse Dreef.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, ligt het vastgestelde bestemmings-
plan ‘Volkstuinen de Biezen’ voor een ieder 
met ingang van 26 juni 2020 gedurende zes 
weken ter inzage.  

Hier kunt u het vastgesteld bestemmings-
plan inzien:

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplan-
nen.nl. 

Indien u het plan niet digitaal kunt inzien én 
in verband met het coronavirus niet naar het 
gemeentehuis kunt komen, kunnen wij een 
analoog exemplaar toesturen. Hiervoor kunt 
u een verzoek indienen, via e-mail  ro@vel-
sen.nl  of telefonisch 06-36581913 (Jeroen 
Merkx). Aan het toesturen hiervan zijn leges 
verbonden.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt 
en belanghebbenden die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de gemeente-
raad kenbaar te maken, kunnen beroep indie-
nen. Met ingang van de dag nadat het besluit 
ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden ingediend bij de Raad 
van State. 

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door 
de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen 
kan door belanghebbenden daartegen even-
eens beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is 
een gri�  erecht verschuldigd. Het beroep-
schrift dient in tweevoud te worden gezon-
den aan de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‹s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestem-

mingsplan treedt in werking daags na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. Het instel-
len van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Belanghebbenden die beroep 
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op het verzoek 
is beslist.

maken bekend dat zij voornemens zijn een 
omgevingsvergunning te verlenen voor:
Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1B, brandveiliggebruik van 
3e t/m 5e verdieping(16/12/2019) 103456-
2019  

De omgevingsvergunning, de verklaringen 
van geen bedenkingen en de bijhorende stuk-
ken ligt met ingang van 26 juni 2020 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de afdeling 
Publiekszaken. Tevens zijn de besluiten in te 
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden die een zienswijze 

hebben ingediend tegen de ontwerp omge-
vingsvergunning, en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs 
niet toe in staat zijn geweest, een gemoti-
veerd beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te 
zijn ingediend binnen een termijn van zes 
weken met ingang van de dag na die waarop 
het besluit ter inzage is gelegd bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre¤ en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 

beroep is ingesteld.

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

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 41, kappen 3 bomen 
(18/06/2020) 50564-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning buiten behandeling gesteld 
voor: 
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 2 A, splitsen winkel met 
bovenwoning in 2 woningen (18/06/2020) 
37771-2020

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 85, vergroten 1e verdie-
ping (voorzijde) (18/06/2020) 45122-2020

Geen enkele vraag over uw persoonlijke 
situatie is gek of onbelangrijk. Het Soci-
aal Wijkteam is voor jong en oud, ieder-
een 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 wijk-
teams. 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, tele-
fonisch op  088-8876970 of via Facebook @
sociaalwijkteamvelsen.

Kunnen wij u op weg helpen?
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Kadernota 2021
De politieke partijen aan het woord

 
De gemeenteraad is aan zet om aan te geven welke keuzes 
de gemeente Velsen moet maken in de komende jaren.
En dat is niet eenvoudig, want de gemeente Velsen moet 
bezuinigen.

In de Kadernota kan de gemeenteraad richting te geven aan de 
begroting van de gemeente voor 2021-2024. Er liggen diverse 
dilemma’s voor, waarop de gemeente kan bezuinigen. 
 
Aan hand van de Kadernota gaat het college van burgemeester 
en wethouders aan de slag met de begroting. In deze editie 
leest u de opvattingen en ideeën van de politieke partijen in de 
gemeenteraad van Velsen.
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Joost Bleekman
Raadslid 
Velsen Lokaal

De Kadernota die nu voorligt geeft 
de autonome ontwikkelingen weer 
waar wij als Gemeenteraad van 
Velsen nauwelijks op kunnen sturen. 
Deze ontwikkelingen zijn al ingezet 
en eerder door de Gemeenteraad 
besloten. Deels is eventueel terug te 
draaien, maar het overgrote deel niet.

Door incidentele financiële 
tegenvallers (5,1 miljoen), hebben we 
nu onze buffer (algemene reserve) 
nodig om dat op te vangen voor de 
jaarrekening 2019 en de wijzigingen 
in de eerste Burap. Er zijn helaas 
ook structurele tegenvallers, 
waardoor we een tekort van circa 
4 miljoen EUR hebben op de 
meerjarenbegroting. 

Om de algemene reserve weer aan 
te vullen en te zorgen dat onze 
meerjarenbegroting sluitend is (geen 
tekorten), gaan raad en college 
hierover na het zomerreces in debat. 
We moeten lastige keuzes maken 
en helaas gaat iedereen daar wat 
van merken. Hoe en wat precies is 
nog onduidelijk. Velsen Lokaal wil 
hier in ieder geval zo transparant 
mogelijk in zijn en waar mogelijk 
de samenleving betrekken bij de 
voorliggende keuzes.

Wij doen als Velsen Lokaal ons uiter-
ste best om de vervelende gevolgen 
voor onze inwoners zo beperkt mo-
gelijk te houden en te zorgen dat u 
in Velsen met veel plezier kan blijven 
wonen, werken en recreëren. 

Leo Kwant
Fractievoorzitter 
LGV

De jaarrekening 2019 geeft aan 
dat de gemeente Velsen financieel 
in zwaar weer zit. Als alle wensen 
en vastgestelde projecten in 2020 
doorgaan, dan nemen de financiële 
problemen toe. Het spaarportje van 
de gemeente daalt en is bijna leeg.
Hier ligt de gezamenlijke taak om te 
zorgen dat Velsen weer financieel 
gezond is. De vraag is dan; Hoe ga je 
dit oplossen.

Het college heeft aangegeven, dat zij 
op dit moment onderzoek doen naar 
de mogelijkheden om de Algemene 
reserve te verhogen en daarmee het 
weerstandsvermogen te versterken.
De tekorten komen door een grote 
afwaardering van vastgoed en het 
nadeel in de grondexploitatie. En 
de toenemende uitgaven voor het 
sociaal domein. Velsen heeft meer 
taken van het Rijk gekregen, maar 
is daar onvoldoende voor gecom-
penseerd.

Zijn wij uniek? Neen. De meeste 
gemeenten in Nederland zitten voor 
het sociaal domein in hetzelfde 
schuitje. Er zal meer geld vanuit 
het rijk naar de gemeenten moeten 
komen. Daarnaast is er nog de 
discussie; Wat zijn de financiële 
gevolgen van de Corona.
Zijn wij misschien te ambitieus 
geweest in ons wensenpakket? 
Misschien moeten we onze wensen 
heroverwegen. Als Raad zullen wij 
keuzes moeten maken. We moeten 
geven en nemen, gezamenlijk en 
schouder aan schouder als raad. 
De kosten mogen niet worden 
verhaald op onze inwoners!

Sander Smeets
Fractievoorzitter 
D66 Velsen

De gemeenteraad geeft normaal 
gesproken op dit moment een 
mening over een perspectiefnota, 
opgesteld door het college. Bij 
gebrek aan perspectief heeft het 
college zich echter beperkt tot een 
kadernota. De gemeente Velsen 
staat er financieel slecht voor. Het 
spaarpotje is leeg en de komende 
jaren komen we structureel miljoenen 
tekort. 

De effecten van Corona zijn daarin 
nog niet meegenomen. D66Velsen 
waarschuwde de afgelopen jaren al 
dat dit college te veel geld uit geeft, 
maar vond helaas geen gehoor. 
D66Velsen zal zich constructief 
blijven inzetten om van Velsen een 
sociale, groene en financieel gezonde 
gemeente te maken. Voor D66Velsen 
betekent dat nú 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 onbespreek-
baar. Het motto van dit college is 
“Velsen komt naar u toe”, we moeten 
voorkomen dat het wordt “De reke-
ning komt naar u toe”.

Cas Schollink
Fractievoorzitter 
VVD Velsen

De VVD Velsen is gevraagd richting 
te geven aan de begroting voor 2021. 
Aan de ene kant is het lastig om nu 
richting mee te geven, omdat de 
kosten van Corona en de impact van 
Corona op de gemeente nog niet 
duidelijk zijn. Aan de andere kant is 
het duidelijk dat de gemeente er op 
dit moment financieel niet goed voor 
staat. Weinig spaargeld is over en de 
kosten lopen vanwege verschillende 
redenen op. 

Wat is de richting van de VVD 
Velsen?
Het allerbelangrijkste voor de VVD is 
dat de lokale lasten voor inwoners en 
ondernemers in deze tijd van crisis 
niet stijgen. Voor velen zijn er al ge-
noeg tegenvallers en onzekerheden. 
Om na alle tegenvallers je huis te 
moeten verkopen, de huur niet meer 
te kunnen betalen, je zaak moe-
ten sluiten of van de hand moeten 
doen omdat de gemeente de lokale 
belastingen omhoog gooit is niet te 
verkopen. 

Dit is niet een tijd om de financiële 
tegenvallers van de gemeente op de 
schouders van inwoners en onder-
nemers te leggen, maar om te kijken 
naar de uitgaven!
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Gideon Nijemanting
Steunfractielid 
CDA

Financieel staat onze gemeente er 
slecht voor. Onze kosten overstijgen 
structureel onze inkomsten en er zijn 
amper buffers meer om op terug te 
vallen; en dan moet de impact van 
de coronacrisis nog komen. Dat is de 
harde realiteit. Spijtig ook, omdat al 
onze waarschuwingen in de wind zijn 
geslagen en bewust de grenzen zijn 
opgezocht. 

En hoewel zeker niet alles was te 
voorzien, heeft de Velsense politiek 
te lang de problemen niet serieus 
genomen en bezuinigingen voor zich 
uitgeschoven. Wat het CDA betreft, 
eindigt dat nu meteen. We moeten 
nu investeringen en uitgaven stoppen 
die niet absoluut noodzakelijk zijn; 
en wel direct. (Nieuwe) plannen 
moeten vooralsnog in de ijskast. 
Als dan het “bloeden” is gestopt, 
hebben we lucht om op tal van 
terreinen onze beleidskeuzes, en 
de daaraan gekoppelde financiële 
consequenties, te heroverwegen en 
kunnen we plannen maken voor de 
lange en middellange termijn.

Wat het CDA betreft, is het tijd 
dat de Velsense politiek weer met 
beide benen op de grond gaat 
staan. Dat betekent terug naar een 
uitgavenpatroon die past bij onze 
stand en zeker de rekening niet 
neerleggen bij onze inwoners en 
ondernemers. Het CDA zal daarin 
haar verantwoordelijkheid blijven 
nemen.      

Iskandar Sitompul
Fractievoorzitter 
GroenLinks

Net als veel andere gemeente zit 
Velsen in financieel zwaar weer. We 
zullen de komende jaren fors moeten 
bezuinigen. Pas na de zomer hebben 
wij meer inzicht om hoeveel het 
precies gaat. Er zijn namelijk nogal 
wat onzekere factoren. Wat we nog 
ontvangen van het Rijk, maar ook 
wat de financiële gevolgen van de 
coronacrisis zijn en de extra kosten 
voor (jeugd)zorg.

GroenLinks wil lopende trajecten 
kritisch bekijken waar de uitgaven 
kunnen worden getemporiseerd 
of verlaagd, waarbij we kwetsbare 
groepen zoveel mogelijk ontzien. 
Deze groepen lijken in deze barre 
tijden onevenredig zwaar te worden 
geraakt. En dat moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Maar we hebben 
ook oog voor bedrijven die het 
moeilijk hebben en voor het klimaat 
en onze leefomgeving.

De ontwikkeling van de nieuwe 
Energiehaven in IJmuiden voor 
bedrijven die zich inzetten voor 
duurzame energie, biedt kansen voor 
economische groei. GroenLinks zal 
het college oproepen de krachten te 
bundelen binnen de Metropoolregio 
Amsterdam en Provinciale Staten, 
die al bezig zijn met plannen om de 
lokale economie op een duurzame 
wijze vlot te trekken.

Als wij ons hoofd koel houden kun-
nen we noodzakelijke bezuinigingen 
doorvoeren en tegelijkertijd investe-
ren in een groene toekomst.

Lieneke Post
Raadslid
Forza! IJmond

Er moet bezuinigd worden, dat is 
zeker. De jaarrekening 2019 geeft 
een verlies van 5 miljoen euro en 
de 1e Burap 2020 ook nog eens 
4,1 miljoen.

Forza heeft aangegeven dat wij, nu 
er nog niets bekend is, de keuzes 
nog niet willen maken. Maar wat ons 
betreft is de hoogte van het weer-
standsvermogen op 1,4 bespreekbaar. 
De provincie stelt 1,0 als ondergrens.

Ben Hendriks
Fractievoorzitter 
PvdA

Bij het vaststellen van de begroting 
voor 2020 had de PvdA samen 
met de raad van Velsen het beeld 
dat er een verstandig besluit was 
genomen. Een besluit op basis van 
de informatie die we op dat moment 
ter beschikking hadden. Natuurlijk 
wisten we er op onderwerpen hoge 
kosten zouden komen, maar daar 
was in de financiële positie van de 
gemeente voldoende veerkracht 
voor. 

Nu we geconfronteerd worden met 
veel hogere kosten voor het sociale 
domein en een boekhoudkundige 
afboeking van onze middelen, komen 
we financieel niet goed uit. Een 
andere tegenvaller is dat het rijk niet 
op tijd komt met het compenseren 
van de kosten waar gemeenten 
voor zijn komen te staan. Er is nog 
altijd niet door het rijk helderheid 
gegeven hoe zij de financiële situatie 
structureel gaat verbeteren nu we 
geconfronteerd worden met hogere 
kosten. Kosten zoals die rond de 
WMO die zijn veroorzaakt door 
keuzes van het rijk.

Daar komt dan ook nog eens de 
corona-crisis overeen. Gevolg is dat 
de gemeente moet gaan bezuinigen. 
Wat de PvdA betreft gaan we de 
keuzes voor de bezuiniging maken 
zodra we een breed beeld hebben 
van de consequenties van onze 
keuzes. Die situatie is er pas na de 
zomer. Tot die tijd heeft het college 
de tijd om goed in beeld te brengen 
waar onze financiële mogelijkheden 
liggen.
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U kunt de vergadering 
waarin de kadernota wordt 
besproken live  volgen via 
de website of RTV Seaport.

Donderdag 25 juni 

19:30 - 23:00

Robert van Koten
Fractievoorzitter 
Politiek Sociaal

Gratis geld, het bestaat... Of komt 
de ketchup toch in een keer uit de 
fles en ligt ons gehele bord plots vol? 

Binnenkort gaat onze gemeenteraad 
de kadernota bespreken. Dit is het 
moment om aan de inwoners van 
Velsen uit te leggen welke keuzes 
Politiek Sociaal wil maken. 
De jaarrekening wordt met een 
verlies afgesloten. Dit verlies is 
veroorzaakt door een afwaardering 
van vastgoed en een nadeel op de 
grondexploitaties. Ook waren de 
kosten voor het sociaal domein 
hoger dan begroot. 

Ook heeft het coronavirus de 
wereld om ons heen veranderd. De 
gemeente heeft nu een flinke extra 
bezuinigingsopgave. De financieel en 
economische situatie heeft gevolgen 
voor alle beleidsvelden. Dit betekent 
dat al onze investeringen in relatie 
moeten staan met de beperkte 
financiële middelen.

Om de raad te helpen is een 
discussienotitie opgesteld. Politiek 
Sociaal wil zoveel als mogelijk de 
maatschappelijke opgaven uit het 
raadsakkoord te realiseren, maar 
de huidige situatie vraagt om een 
gematigde uitwerking. Echter bij 
de uitvoering van de structuurvisie 
en de strategische agenda met de 
impuls-projecten zullen wij gelijk ook 
afwegingen moeten maken tussen 
het programma, de mogelijkheden 
en de financiële haalbaarheid. Nu 
moeten we als gemeente herijken 
omdat gratis geld niet bestaat.

Leen de Winter
Fractievoorzitter 
ChristenUnie

Afgelopen week hebben wij als raad 
de jaarstukken 2019, 1e bestuurs-
rapportage 2020 en de kadernota 
besproken. Daar werden we niet 
vrolijk van. 2019 gaf een tekort van 
5,1 miljoen, het eerste kwartaal 2020 
kwam daar nog eens 4,2 miljoen 
overheen en dan hebben we nog 
geen overzicht over wat voor invloed 
de coronacrisis op ons huishoud-
boekje gaat hebben. Onze spaarpot 
is, zoals het er nu naar uit ziet, aan 
het einde van dit jaar helemaal leeg.

ChristenUnie-Velsen heeft aan-
gegeven dat we nog niet kunnen 
aangeven waarop bezuinigd moet 
worden, zolang we niet weten wat de 
bijdrage van het rijk is voor Velsen. 
Wij hebben er bij burgermeester en 
wethouders op aangedrongen dat 
er verschillende scenario’s moeten 
klaarliggen zodra bekend is hoeveel 
het rijk bijdraagt. Dat betekent dus 
dat er niet alleen een plan A maar 
ook een plan B moet liggen voor 
extra tegenvallers. Op 26 augustus 
praten we hier verder over als raad 
en hopen we samen met alle andere 
politieke partijen, in de geest van het 
raadsakkoord, verstandige keuzes te 
maken en die mee te geven aan het 
college als kaders voor het opstellen 
van de begroting 2021 en meerjarig 
tot 2024.

Het zal pijn gaan doen als we gaan 
bezuinigen maar wat Christen-
Unie-Velsen betreft verdelen we die 
pijn zo eerlijk mogelijk, daar kunt u 
van op aan.

Peter Stam
Fractievoorzitter 
Fractie Peter Stam

Velsen, hoe verder?

Het verlies over 2019 van 5,1 miljoen
euro met daarbij een eerste waar-
schuwing voor 2020 van 4,1 miljoen 
euro in de min, zorgen ervoor dat de 
gemeente Velsen in financieel zwaar 
weer zit. Als u dan bedenkt dat de 
financiële impact van de corona 
crisis nog niet in beeld is, kunt u 
zich voorstellen dat ik me grote 
zorgen maak.

We zullen moeten bezuinigen, maar 
hoe? Voor mij is die vraag vrij simpel 
te beantwoorden, concentreer je in
eerste instantie op het in stand 
houden van de zaken die de basis 
zijn van onze samenleving zoals het 
sociale domein, zorg en welzijn etc. 
etc.

Kijk naar het geld wat in het verleden 
al is gereserveerd voor projecten 
en andere “luxe” zaken en indien 
mogelijk her-bestem dat. In de 
sessies hierover heb ik al gesproken 
over de het kunstwerk langs het 
kanaal, maar ook over het wandreliëf 
op de Kennemerzaal. Kosten voor 
plaatsen en in standhouden ongeveer 
130.000 euro. Niet doen!!!

Ook heb ik de 1.8 miljoen in het 
innovatiefonds MKB en de 2,1 miljoen 
als bijdrage voor de verbinding A8-
A9 als ter discussie gesteld en zo 
moeten er heel veel zaken tegen het 
licht worden gehouden.
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