
Informatiepunt Digitale 
Overheid 
Heeft u de tv- en radiospotjes al gezien over 
het Informatiepunt Digitale Overheid? In 
bijna iedere bibliotheek is of komt dit infor-
matiepunt. U kunt hier terecht als u vragen 
heeft over de digitale overheid. Bijvoorbeeld 
vragen over zaken zoals huur- en zorgtoeslag, 
belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensi-
oen en uitkering. 
Ook in Velsen komt een informatiepunt over 
de digitale overheid. Vanaf eind augustus 
gaan we open. U kunt op dinsdagochtend in 
Velserbroek terecht en op woensdagavond 
en donderdagmiddag in IJmuiden. Daar hel-
pen we u met het vinden van informatie op 
internet of verwijzen we door naar de juiste 
organisaties.

Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers helpen de bezoekers met de vra-
gen over de digitale overheid. Bent u circa 
twee uur per week beschikbaar en lijkt het u 
leuk om aanspreekpunt te worden van het In-
formatiepunt? Kijk dan op bibliotheekvelsen.

nl/vrijwilligers 
voor meer in-
formatie over de 
vacature.

In Velsen is er voor basisschoolleerlingen 
een Romeinenspeurtocht rondom de model-
bootvijver in Spaarnwoude, Velsen-Zuid.  De 
korte speurtocht (coronaproof ) is gemaakt 
door de Archeologische Werkgroep Velsen en 
gemeente Velsen, in samenwerking met het 
Pieter Vermeulen Museum. De speurtocht 
begint en eindigt bij parkeerplaats De Ven in 

Recreatiegebied Spaarnwoude, Velsen-Zuid. 
De speurtocht is uitgezet van 19 juni 
tot en met 22 juli. Meer informatie is te vin-
den op www.archeologiedagen.nl/activitei-
ten/speur-naar-de-romeinen-in-velsen De 
speurtocht is mogelijk gemaakt met mede-
werking van het Recreatieschap Spaarnwou-
de.

 Speur naar Romeinen 
in Velsen

Uitnodiging Toekomst-
tafels Beeldende kunst
De coronacrisis had en heeft nog steeds 
een grote impact op de culturele sector. 
Gemeente Velsen wil in gesprek gaan 
met 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 Cultuursec-
tor te stimuleren bij het herstel van de 
coronacrisis en om de inwoners van Vel-
sen weer in contact te laten komen met 
Kunst en Cultuur in Velsen. 

Wij organiseren hiervoor een digitale 
bijeenkomst over Beeldende Kunst op 
maandag 12 juli 2021, 15.30 uur – 17.00 
uur. Wilt u aansluiten bij deze bijeen-
komst? Meldt u zich dan aan op kunsten-
cultuur@velsen.nl. Voor de bijeenkomst 
kunt u zich aanmelden tot vrijdag 9 juli 
2021. 

Recycle-tarief
Beter afval scheiden, hoe krijgen we dat samen voor elkaar? Jaarlijks produceren we in Vel-
sen miljoenen kilo’s afval. Het scheiden van dit afval gaat steeds beter. Toch zitten er nog 
vaak veel grondsto� en in het restafval. Deze grondsto� en kunnen we recyclen terwijl we ze 
nu onnodig verbranden. Het recycle-tarief stimuleert het scheiden van afval. Wat vindt u 
van het recycle-tarief ? Vul voor 1 juli de enquête in op www.velsen.nl/recycle-tarief. 

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Nieuws van de raad
Besproken in de raad

    Motie VVD – Bevolkingsonderzoek 
       borstkanker

De VVD diende een motie in om bij de 
staatssecretaris aan te dringen om de 
frequentie van het onderzoek terug te 
brengen naar 2 jaar. Er is ook gesproken 
om de leeftijd voor controles te verlagen 
naar 35 jaar. De motie is aangenomen.

    Jaarstukken Velsen 2020 
Ieder jaar wordt er verantwoording 
afgelegd over het beleid en de uitgaven. Dit 
staat in de jaarrekening en het jaarverslag. 
Het resultaat over 2020 is €6,4 miljoen 
positief. Het resultaat is aangenomen.  

    Budgetoverheveling 2020
Een aantal projecten is begonnen in 2020, 
maar nog niet afgerond, daarom wordt 
een deel van het budget overgeheveld naar 
2021. Het voorstel is aangenomen. 

    Jaarstukken Gemeenschappelijke
 regelingen

De gemeente Velsen heeft veel taken 
samen met andere gemeenten georgani-
seerd. Dat zijn gemeenschappelijke rege-
lingen zoals IJmond Werkt. De raad kan 
een zienswijze indienen op de jaarstukken 
van 10 gemeenschappelijke regelingen. 
Alle voorstellen zijn unaniem aangeno-
men. 

    Aanvraag stichting Islamitisch 
 Basisonderwijs Amsterdam

Er is een aanvraag ingediend voor een 

oprichting van een basisschool op 
islamitische grondslag. Het advies is om 
dit verzoek niet in te willigen vanwege 
het lage leerlingenaantal. Dit voorstel is 
aangenomen.  

    Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
Als gevolg van het Parijsakkoord moet 
meer hernieuwbare energie worden op-
gewerkt door zonnepanelen en windtur-
bines. In de RES staat beschreven waar 
dit in de regio mogelijk is. Het voorstel is 
aangenomen. 

    MRA Verstedelijkingsstrategie
De metropoolregio Amsterdam heeft een 
verstedelijkingsstrategie opgesteld voor 
de groei van de hele regio. De IJmondge-
meenten hebben een zienswijze opgesteld 
over deze strategie. Deze is aangenomen. 

    Kadernota vastgoed
De Kadernota vastgoed geeft kaders aan 
het vastgoedbeleid, zoals het behouden 
of verkopen van vastgoed en tegen welke 
kosten. Er zijn in de voorbereiding van de 
Kadernota al veel sessies over dit onder-
werp geweest. Het voorstel is aangeno-
men. 
Vaststellen bestemmingsplan Hofgeest
Er zijn bouwplannen voor 380 woningen 
op de locatie Hofgeest. Er was discussie 
over het aandeel sociale woningbouw 
omdat dit lager is dan de raad wil. Het 
voorstel is aangenomen. 
D66V heeft een motie ingediend, om een 

onderzoek te doen naar de verkeersveilig-
heid en doorstroming op de kruispunten 
voor de ontsluiting van de Hofgeest. Deze 
motie is aangenomen.

    Bestuursrapportage 2021
De bestuursrapportage geeft inzicht in 
de fi nanciële ontwikkelingen van Vel-
sen dit jaar. Er werd opgemerkt dat het 
weerstandsvermogen onder het niveau 
komt van het raadskader. Het voorstel is 
unaniem aangenomen.  

    Kadernota 2022-2025
De Kadernota is één van de belangrijkste 
besluiten van de gemeenteraad. Hierin 
staan de beleidsplannen voor 2022-2025. 
Door de beperkte fi nanciële ruimte en 
verkiezingen in 2022, is er weinig ruimte 
voor nieuw beleid. De Kadernota is una-
niem aangenomen.

    Motie LGV – Sociale huurwoningen  
 Velserbroek

Omdat er bij het bouwplan Hofgeest 
minder sociale huurwoningen worden ge-
realiseerd, heeft LGV een motie ingediend 
om te onderzoeken of er meer dan 30% 
sociale huurwoningen mogelijk zijn op de 
beoogde nieuwbouwlocatie van Smug-
glers. De motie is aangenomen.
Naast deze onderwerpen zijn er nog 23 
onderwerpen zonder aanvullend debat 
aangenomen. Deze zijn allemaal terug te 
vinden via velsen.nl/gemeenteraad 

ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 

Wist u dat?

Beste Velsenaren, 
 
Toen we afgelopen maart de winter achter 
ons lieten, werden we geconfronteerd met 
de harde realiteit van corona. Na een korte 
tijd van verlichting in de zomer, zette half 
augustus de tweede golf in. Inmiddels is het 
november, de dagen worden donker en de 
volgende winter komt eraan. 

De afgelopen weken steeg het aantal besmet-
tingen snel in Nederland en in Velsen. De 
maatregelen zijn aangescherpt. Dat was en is 
nodig omdat meer besmettingen meer zieke 
medeburgers betekenen. De ziekenhuizen en 
de IC-afdelingen lopen vol. Velsen heeft

Een andere Facebook Live Sessie
Het is goed om hierover samen te spreken. 
Ik kijk altijd uit naar Facebook Live, waarin 
we bespreken over waar we samen doorheen 
moeten. Komende vrijdag om 16.00 uur zit ik 
opnieuw voor je klaar. Dit keer doen we het 
wel net anders. Voorheen sprak je alleen met 

mij, nu kun je ook vragen 
stellen aan wethouder 
Jeroen Verwoort. Hij 
gaat over de onze ge-
meenschap krijgen het 
zwaarder. 

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

Het plantseizoen is aangebroken. Dit bete-
kent dat de beplanting aangebracht kan 
worden in de Kennemerlaan. In opdracht 
van gemeente Velsen is De Bie Buitenwerken 
hier deze week mee gestart. 
Bij de herinrichting van de Kennemerlaan is 
ruimte gemaakt voor 1.125 m2 extra groen. 
“Met deze extra beplanting nemen we weer 
een stap in het vergroenen van Velsen”, zegt 

wethouder duurzaamheid en groen Sebas-
tian Dinjens. “Groen zorgt ervoor dat water 
beter weg kan lopen en is belangrijk om wa-
teroverlast in de toekomst te voorkomen. 
En hoe meer groen hoe trotser bewoners 
zijn op hun buurt.”  In de plantvakken komt 
een mix van sierheesters en vaste planten te 
staan, waaronder een dwergvlinderstruik.  
Komend voorjaar gaat alles bloeien.

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

Overkappingen MKB
Om ondernemers tijdens de coronacrisis 
zoveel mogelijk te ondersteunen, heeft 
het college op 3 november 2020 besloten 
om tijdelijke overkappingen bij MKB-
ondernemingen tot 1 april 2021 te gedo-
gen. Voor de horeca was deze regeling al 
eerder van kracht. 
Verschillende ondernemers stellen van-
wege de coronamaatregelen een maxi-
mum aan het aantal klanten in hun 
zaak. Hierdoor kan het  zijn dat klanten 
soms buiten moeten wachten voordat zij 
naar binnen kunnen. In de regenachtige 
herfst- en winterperiode kan het buiten 
wachten ertoe leiden dat mensen weglo-
pen. Voor ondernemers betekent dit ver-
lies aan omzet. Verschillende onderne-
mers (waaronder winkeliers) hebben 
aangegeven dat ze graag een tijdelijke 
overkapping bij hun onderneming willen 
plaatsen. Het college wil hier graag aan 
tegemoet komen. 
Meer informatie op www.velsen. nl

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Met subsidie zonne panelen op het dak van uw bedrijf!
Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++ 
subsidie vanuit de Rijksoverheid? Zo niet, Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen met 
bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak. 
Tem. Edi cone la num idendi omnimi, quiatur modit dollo quae nis es quatior magnatio.
Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw  
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of  
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Nieuws van de raad
Besproken in de sessies

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
ilite adist dolorpo rerature, tem sum aut 
aut miliquam occumqui in corro volor 
mo venecusdae occumqui in corro volor 
mo venecusdae occumqui in corro volor 
mo venecusdae cus, eossi doluptatur sum 
arum ut ilite adist dolorpo rerature, tem 
sum aut aut miliquam cus, eossi dolupta-
tur sum arum ut as magniet mincte omni 
dellenis provide nihilitia consecerovit 
quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as mag-
niet mincte omni dellenis provide nihi-
litia consecerovit quis eicte plaborr. Ario 
verovid ea nati occumqui in corro volor 
mo venecusdae us inctis es qui odi o�cip-
sant est, ut fugia illupta turibus doluptatio 
commoluptas nost aut poreribea volupta-
tium imperum dolore perrum ut ea iunt 
lis quundelibus et esequiant .

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
ilite adist dolorpo rerature, tem sum aut 
aut miliquam cus, eossi doluptatur sum 
arum ut ilite adist dolorpo rerature, tem 
sum aut aut miliquam cus, eossi dolupta-
tur sum arum ut as magniet mincte omni 
dellenis provide nihilitia consecerovit 
quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro vo-
lor mo venecusdae ilite adist dolorpo rera-
ture, tem sum aut aut miliquam cus, eossi 
doluptatur sum arum ut as magniet minc-
te omni dellenis provide nihilitia conse-
cerovit quis eicte plaborr. Ario verovid 
ea natius inctis es qui odi o�cipsant est, 
ut fugia illupta turibus doluptatio com-
moluptas nost aut poreribea voluptatium 
imperum dolore perrum ut ea iunt lis qu-
undelibus et esequiant abo. At faccabo.In-
imillacit modistentis ipsus sinis et, sime 
experro te videbis dolorem delestotam si-
num assente niae si dita cum laboriaest a 
plitinum doloraesto ipsament facepedion 
cor aut laccab im et o�catur sit optatem 
et vendi dolorunt quame nonsequiam esto 
molut mo excepta temquia vollaut et que 
nossin cum sitia volestrum

ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 

Wist u dat?

Velsen Lokaal 

D66 
Velsen

LGV

VVD Velsen

Forza! 
IJmond

CDA

Groen-
Links

PvdA PS

ChristenUnie

5

5

5
4

3

3

3

2
2 1

Veliquassit quostini si to coritiundem 
utat laudia quiberesti ipicipsam con-
sequo est eos molupti orepel intem 
eum ipit aut ex eossum volupta none 
nist, sim sita debis et autempe llatem 
fugitaecae velis aut issinctem el is 
molorerum aut ad mo errunte perupta 
quatiam rescilit qui adi ullabori dite-
molut que parchitis ma qui optatiunte 
experum fugitati culpa dit fuga. Nam 
remporia cus.

  

Iedere vier jaar verandert de samen-
stelling van de gemeenteraad.

Wist u dat in 2022 alweer de nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen zijn? 
Op 16 maart kunt u weer naar de 
stembus.
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Overige mededelingen 
Kapmeldingen
•	 Linde	Driehuizerkerkweg	184	Drie-

huis;	Kastanje	Tesselschadeplantsoen	
in	gras	Driehuis;		Linde	Terrasweg	
nabij	5	Santpoort-Noord;	Sorbes	Flo-
rapad	22	Velserbroek;	Prunus	Kromme	
Weid	Velserbroek;	Els	Maanbastion	
Velserbroek;	twee	Wilgen	langs	water	
Lange	Sloot	tussen	Westlaan	en	Water-
scheerling	Velserbroek;	Ceder	Parkweg	
Velsen-Zuid;	Iep	Schiplaan	IJmuiden.

•	 Vastgesteld	bestemmingsplan	‘De	Hof-
geest’

•	 Gewijzigd	vastgesteld	bestemmings-
plan	De	Schouw

•	 14	parkeerplaatsen	aan	te	wijzen	ten	
behoeve	van	het	opladen	van	elektri-
sche	voertuigen

Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
•	 Vleetstraat	14,	plaatsen	dakopbouw	

(21/06/2021)	74784-2021
•	 Willem	Barendszstraat	15	A,	realiseren	

dakterras	(21/06/2021)	75024-2021
•	 Kaplanstraat	5	A,	wijzigen	gevel,	split-

sen	unit	naar	2	units	(21/06/2021)	
75128-2021

•	 Dirk	Hartoghstraat	42,	plaatsen	dakop-
bouw	(23/06/2021)	76072-2021

•	 Bellatrixstraat	26,	plaatsen	dakkapel	
(voorzijde)	(23/06/2021)	76394-2021

•	 Wijk	aan	Zeeërweg	144,	vergroten	
dakkapel	(zijkant),	plaatsen	dakkapel	
(voorzijde)	(24/06/2021)	76474-2021

•	 Strandweg	16,	veranderen	gevel-
bekleding,	bouwen	laad-	en	loskuil	
(24/06/2021)	76947-2021

•	 nabij	Radarstraat	73,	plaatsen	scooter-
stalling	(25/06/2021)	77420-2021

•	 Grahamstraat	223,	plaatsen	dakop-
bouw	(25/06/2021)	77625-2021

Velsen-Zuid
•	 Stationsweg	93,	plaatsen	aanbouw	

(begane	grond	en	1ste	verdieping	
(25/06/2021)	77292-2021

Santpoort-Zuid
•	 Van	Dalenlaan	13,	vervangen	dakkapel	

(achterzijde)	(21/06/2021)	75140-2021

Santpoort-Noord
•	 Schipbroekenweg	35,	vergroten	dak-

kapel	(achterzijde),	vergroten	woning	
(voorzijde)	(22/06/2021)	75562-2021

•	 Rijksweg	326,	plaatsen	dakopbouw	
(23/06/2021)	76386-2021

•	 Hyacinthenstraat	1	t/m	17	oneven	en	
8,	10,	14,	18,	20d,	vervangen	kozijnen	
(24/06/2021)	76874-2021

•	 Tulpenstraat	10,	12,	14,	20,	22,	28	en	
9,	11,	13,	17,	19,	21,	vervangen	kozijnen	
(24/06/2021)	76874-2021

Driehuis
•	 Driehuizerkerkweg	123,	strippen	

(binnenwerk)	bestaande	gebouwen	
(21/06/2021)	74755-2021(Gemeente-
lijk	monument)

•	 P.C.Hooftlaan	51,	plaatsen	dakkapel	
(achterzijde)	(24/06/2021)	76929-
2021

Velserbroek
•	 Zadelmakerstraat	140,	plaatsen	recla-

me	(zijgevel)	(21/06/2021)	74852-2021
•	 Wilhelmina	Druckerstraat	24,	plaat-

sen	dakkapel	(voor-	en	achterzijde)	
(22/06/2021)	75357-2021

Verlengen beslistermijn 
Velsen-Noord
•	 Grote	Hout-	of	Koningsweg	6,	6A,	8,	

wijzigen	gebruik	van	horeca	naar	6	
gestapelde	woningen	en	vergroten	wo-
ningen	(22/06/2021)	49681-2021

Santpoort-Noord
•	 Roos-	en	Beeklaan	37,	bouwen	2	

aanbouwen	waarvan	1	met	dakter-
ras,	plaatsen	dakkapel	(voorzijde)	
(21/06/2021)	39591-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Noord
•	 Biallosterskilaan	55,	bouwen	garage	/	

berging	met	overkapping	(24/06/2021)	
64144-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
•	 Castle	Christmas	Fair,	18	t/m	20	no-

vember	2021	van	11:00	tot	22:00	uur,	
op	21	november	2021	van	11:00	tot	
18:00	uur,	locatie:	Buitenplaats	Beec-
kestijn,	Rijksweg	134	(21/06/2021)	
75117-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 Kromhoutstraat	54-0019	en	0020,		wij-

zigen	voorgevel	(overheaddeur),	split-
sen	in	4	bedrijfsruimten	met	kantoor	
(22/06/2021)	52438-2021

•	 Kastanjestraat	16,	plaatsen	dakopbouw	
(22/06/2021)	53631-2021

•	 Tasmanstraat	2,	splitsen	woning	in	3	
appartementen	(22/06/2021)	31258-
2021

•	 Trompstraat	166	A,	plaatsen	dakop-
bouw	(22/06/2021)	52670-2021

•	 Petteveltlaan	8,plaatsen	dakkapel	
(voorzijde)	(22/06/2021)	57357-2021	

•	 Acaciastraat	19,	plaatsen	dakopbouw	
(24/06/2021)	53672-2021

•	 Willebrordstraat	17,	bouwen	uitbouw	
(achterzijde),	plaatsen	dakopbouw,	
plaatsen	van	een	dakkapel	(voorzijde)	
(24/06/2021)	51356-2021

Velsen-Zuid
•	 Dr.	Kuyperlaan	42,	plaatsen	dakkapel	

(voorzijde)	(24/06/2021)	57750-2021

Velsen-Noord
•	 Wijkerstraatweg	266,	bouwen	aan-

bouw,	vergroten	1e	verdieping,	vervan-
gen	kozijnen	(voorzijde)	(22/06/2021)	
43754-2021

Santpoort-Zuid
•	 Wijnoldy	Daniëlslaan	15,	uitbreiden	1e	

verdieping,	wijzigen	constructie	(in-

tern)	(24/06/2021)	60430-2021

Santpoort-Noord
•	 Johan	Maurits	van	Nassaulaan	15,	

plaatsen	erker	inclusief	dakterras	
(voorzijde),	vervangen	kozijn	(achter-
zijde)	(24/06/2021)	57066-2021

•	 Kerkweg	67A	(en	nabij	67	en	69),	ver-
bouwen	bedrijf	tot	5	appartementen,	
gebruiken	terrein	voor	parkeren	en	tui-
nen	(24/06/2021)	18981-2021

Velserbroek
•	 De	Zeiler	150,	dichtzetten	voorportaal	

(24/06/2021)	70027-2021
•	 Verleende	exploitatievergunningen	

APV	artikel	2:15	

Velsen-Noord
•	 ‘Escortbedrijf	Pink	Sheets	BV’:	loca-

tie:	Grote	Hout	of	Koningsweg	229	
(24/06/2021)	70179-2021

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
•	 ‘Der	Amsterdamse	Krimi’:	21	juni	t/m	

26	juni	2021,	Locatie:	Zeehaven	IJmui-
den	(18/06/2021)	72855-2021

•	 ‘De	Verschrikkelijke	Jaren	Tachtig’:	op	
5	juli	2021,	locatie:	nabij	Zuiderkruis-
straat	64-68	/	Eenhoornstraat	49	t/m	
137,	op	6	juli	2021,	locatie:	nabij	Kop	
v.d.	Haven-Sluisplein,	t.o.	Halkade	13,	
voor	Trawlerkade	18	(22/06/2021)	
72092-2021

•	 Een	papieren	versie	van	de	bekendma-
kingen	ligt	bij:	Gemeentehuis	Velsen,	
Dorpshuis	Het	Terras,	Buurtcentrum	
De	Dwarsligger,	Buurthuis	De	Brulboei,	
Wijkcentrum	De	Stek,	Wijkcentrum	
De	Hofstede,	Bibliotheek	IJmuiden,	
Bibliotheek	Velserbroek,	uitleen-
punt	Huis	ter	Hagen	en	uitleenpunt	de	
Moerberg

Bekendmakingen

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

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

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Corona nieuws
Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine 
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Wilt u reizen binnen de Europese Unie of 
naar een evenement in Nederland? Dan heeft 
u een coronabewijs nodig. Dat kan een nega-
tieve testuitslag of een vaccinatiebewijs zijn. 
Of een bewijs dat u bent hersteld van corona. 
Met de CoronaCheck-app kunt u vanaf 1 juli 
2021 deze bewijzen laten zien. 

DigiD
Een DigiD-app of sms-controle van DigiD is 
nodig om uw vaccinatiebewijs in de Corona-
Check-app en op CoronaCheck.nl te maken. 
De aanvraag van een nieuwe DigiD duurt en-
kele werkdagen.

Geen smartphone
Als u geen smartphone heeft, kun u uw coro-
nabewijs ook aanmaken via de website www.
CoronaCheck.nl.

Papieren coronabewijs aanvragen
Heeft u geen computer en kunt u niet ge-

holpen worden door familie of vrienden om 
het coronabewijs uit te printen? Dan kunt u 
vanaf 1 juli contact opnemen met het  24/7 
BZ Contactcenter via +31 247 247 247 of 
het publieksinformatienummer 0800 - 1351. 
U wordt dan doorverwezen naar een speci-
ale helpdesk en met uw BSN-nummer en uw 
postcode kunt u een papieren coronabewijs 
aanvragen. Dit bewijs wordt per post opge-
stuurd. Deze route is alleen mogelijk als u 
heeft aangegeven dat u uw gegevens met het 
RIVM wilt delen of als u door de GGD bent 
geprikt. Is dat niet het geval? Dan kunt u van-
af 1 juli 2021 contact opnemen met de zorg-
verlener die u geprikt heeft. Deze kan dan een 
papieren coronabewijs voor u uitprinten.

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.
nl/coronabewijs. 

Coronabewijs voor reizen en evenementen met Corona-
Check




