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

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

Zomerprogramma: Zomerpret in Velsen

“Zodra je je probleem bespreekbaar maakt, 
gaan er deuren open”

Onlangs ging ik, Marije Boerhof, armoe-
deregisseur bij de gemeente Velsen, te-
gen sluitingstijd langs bij een Velsense 
ondernemer. We zaten tegenover elkaar 
en de ondernemer begon te vertellen. 
“Het gaat nu gelukkig goed met de zaak. 
De omzet is hoger dan verwacht en er is 
zelfs geld voor investeringen.” 

Dat is een goed bericht, want twee jaar gele-
den stond het er voor deze ondernemer heel 
anders voor. Het bedrijf stond toen, door een 
samenloop van omstandigheden, diep in de 
rode cijfers. De bank heeft mij uiteindelijk 
doorverwezen naar het Ondernemersklank-
bord.

“En dat is mijn redding geweest. Ik werd ge-
koppeld aan een voormalig ondernemer. Hij 
zag hetzelfde toekomstperspectief voor mijn 
bedrijf als ik en gaf mij het vertrouwen dat het 
goed zou komen. Ik kreeg tips over het maken 
van betalingsafspraken met leveranciers en 
hij ging met me mee naar gesprekken met 
bijvoorbeeld de bank of de verhuurder. Soms 
voerde hij het woord, terwijl ik ernaast zat en 
checkte hij na afl oop of ik alles had begrepen. 

Zo niet, dan nam hij de tijd het mij alsnog uit 
te leggen. Hij was eerlijk tegen me, ook al was 
dat niet altijd makkelijk om te horen.” 

Het is duidelijk dat het voor deze onderne-
mer een hele zware periode was. En er zullen 
meer ondernemers zijn die zich is dit verhaal 
herkennen. Voor hen heeft zij nog een advies:  
“Zoek hulp! Hoe moeilijk dat ook is. Je staat 
er namelijk niet alleen voor, en je hoeft je er 
zeker niet voor te schamen. Ik heb ervaren 
dat zodra je je probleem bespreekbaar maakt, 
er deuren openen en je weer kracht en ener-
gie gaat ervaren.”
Als ondernemer uit een vrijwel uitzichtloze 
en zorgelijke situatie weer opstaan, is niet 
makkelijk. Maar dit verhaal laat zien dat het 
wel mogelijk is. Met de juiste hulp. En met de 
moed om die hulp te durven aanvaarden.  

De gemeente Velsen biedt hulp aan onderne-
mers die in Velsen wonen. Alle hulp is gratis. 
Óók als u geen problemen ondervindt maar 
een ondernemersvraag heeft, is er hulp. Alle 
informatie over de hulp die wij ondernemers 
aanbieden, staat op: 
www.velsen.nl/hulp-en-advies-ondernemers 

Gedoogbesluit noodopvang Oekraïense vluchtelingen
Er is een groot tekort aan opvangplaat-
sen voor vluchtelingen in Nederland. 
Ook in Velsen. Nieuwe vluchtelingen 
zijn acuut op zoek naar een veilige plek 
en dat vraagt om creativiteit. Het Rijk 
heeft gemeenten dringend gevraagd 
tijdelijke opvangplekken te organi-
seren, ook als dit in strijd is met het 
bestemmingsplan. Het college besluit 
hier gehoor aan te geven en in uitzon-
deringsgevallen tijdelijke opvang toe 
te staan.

Het college besluit onder voorwaarden 
toe te staan dat de kantoren aan het Plein 
1945, nummer 46 en 7 in IJmuiden, tij-
delijk wordt gebruikt voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. Op nummer 46 
gaat het om een uitbereiding van de 2e en 
3e verdieping. Dit is per 16 juni ingegaan. 

Het gaat om een opvang voor maximaal 43 
personen in het gehele gebouw. 
Op nummer 7 gaat om een kleinschalige 
opvang voor maximaal 7 personen. Dit is 
per 1 juni ingegaan. 
Beide kantoren stonden leeg en kan voor 1 
jaar worden gebruikt als noodopvang met 
een eventuele verlenging van 6 maanden.

Voor meer informatie over dit gedoog-
besluit kunt u contact opnemen met ge-
meente Velsen, afdeling VTH, Toezicht en 
Handhaving (tel. 14 0255) of e-mail: 
wabotoezicht@velsen.nl. Tegen een ge-
doogbesluit staan geen rechtsmiddelen 
(bezwaar/beroep) open. Er kan wel een 
handhavingsverzoek bij het college van 
burgemeester en wethouders worden in-
gediend. Tegen het besluit op een dergelijk 
verzoek staan wel rechtsmiddelen open.

Het is bijna zover… De zomervakantie 
staat voor de deur! Voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar uit Velsen worden 6 weken 
(16 juli t/m 28 augustus) lang de leukste 
activiteiten georganiseerd voor zoveel 
mogelijk zomerpret.

De Gemeente Velsen organiseert tijdens de 
6 weken durende schoolvakantie veel gratis 
activiteiten. Er is elke dag een activiteit, zo-
dat niemand zich hoeft te vervelen! Het zo-
merprogramma wordt gehouden in samen-
werking met: Muziek en Meer in de IJmond, 
Alphenaar muziekles, Stichting Zee- en Ha-

venmuseum, Theaterschool Wat een drama, 
Calmkidsclub, Amuze zangcoaching, Ruïne 
van Brederode, Schaatslab Santpoort, Kuij-
pers Sports, Sportloket Velsen, Koel, Stads-
schouwburg Velsen, Hart voor Velserbroek, 
Stichting de Baan, Stichting Welzijn Velsen, 
Harddraverij Santpoort en SportSupport.

Kijk op velsen.nl/zomerpret bij welke acti-
viteit uw kind aanwezig wil zijn en meld het 
dan snel aan door op de link van de activiteit 
te klikken. Voor enkele activiteiten geldt na-
melijk vol = vol. 

Een Velsense ondernemer vertelt over hoe zij met hulp het bedrijf kon redden



Bekendmakingen
Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Trompstraat 17, vergroten 1e 

verdieping en bouwen dakopbouw 
(20/06/2022) 74198-2022

• Jacob van Heemskerkstraat 16, 
bouwen dakopbouw (20/06/2022) 
74203-2022

• Planetenweg 62, plaatsen reclame 
(21/06/2022) 74622-2022

• Monnickendamkade 1, tijdelijk (1 jaar) 
plaatsen tent (21/06/2022) 75126-
2022

• Bik- en Arnoldkade 21-29 en Duin-
straat 4, afwijken bestemmingsplan 
62 appartementen, bedrijfsfuntie, par-
keerkelder  (24/06/2022) 76714-2022

Velserbroek
• Zandaak 74, bouwen erker (voorzijde) 

(19/06/2022) 73959-2022
• Lieskamp 2, plaatsen dakkapel (voor-

gevel) (21/06/2022) 74820-2022
• J. Michaëlpad 114, veranderen gevelpa-

neel en bouwen balkon (23/06/2022) 
75727-2022

• Liniepad 42, bouwen 2 bijgebouwen 
(23/06/2022) 76303-2022

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Fahrenheitstraat 14, bouwen uitbouw 

(zijgevel) (23/06/2022) 54159-2022

Velsen-Noord
• Concordiastraat tegenover 84 (kavel 1), 

bouwen bedrijfshal (inclusief terrein-
inrichting en hekwerk) (21/06/2022) 
42348-2022

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 60, 
• veranderen parkeerterrein, 

bouwen fietsenberging, verplaat-
sen vlaggenmasten (21/06/2022) 
58913-2022(rijksmonument)

• Duin- en Kruidbergerweg 74, bouwen 
garage/atelier (21/06/2022) 65552-
2022

Velserbroek
• IJsselaak 1, vervangen antenne voor 

uitschui�are antennemast (zijgevel) 
(23/06/2022) 54163-2022

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Jacob van Heemskerkstraat 16, 

bouwen dakopbouw, toevoegen 
appartement (21/06/2022) 
41067-2022

• Cederstraat 19, dichtzetten 
kozijnopening (21/06/2022) 
49823-2022

Velserbroek
• Sluisweid 1, bouwen schuur, aanleggen 

uitrit, plaatsen hekwerk (21/06/2022) 
34838-2022

• Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10

Santpoort-Noord
• “Foodfest”, 9 en 10 september van 

17:00 tot 23:30 uur, locatie: 
Broekbergenplein (22/06/2022) 
75300-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Kotterkade ong. (achter Logger-

straat 100), bouwen bedrijfspand 
(21/06/2022) 20396-2022

• Tuindersstraat 132, bouwen dak-
opbouw inclusief dakkapellen 
(21/06/2022) 60053-2022

• Zwaanstraat 79, bouwen dakopbouw 
(21/06/2022) 61918-2022

• IJmuiderstraatweg 143, bouwen dak-
opbouw (23/06/2022) 64869-2022

Velsen-Zuid
• Amsterdamseweg 10, plaatsen 2 extra 

laadpalen met laders (21/06/2022) 
63947-2022

Velsen-Noord
• Wenckebachstraat 142, tijdelijk (5 

jaar) wijzigen gebruik van kantoor naar 
11 studentenkamers, bouwen fietsen-
berging (21/06/2022) 132526-2021

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 15, kappen 2 bo-

men (23/06/2022) 66927-2022

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 150, aanbrengen ge-

velreclame (23/06/2022) 62561-2022
• Zwanebloembocht 92, plaatsen dak-

kapel (voorzijde) (23/06/2022) 70493-
2022

• Zandaak 74, aanbouwen erker (voor-
zijde) (23/06/2022) 73959-2022

Buiten behandeling stellen 
standplaatsvergunning APV 
artikel 5:15
IJmuiden
• ‘Snackie Zeesluis’ (verkopen etens-

waren), t.o. de Noordersluisweg 16 
(21/06/2022) 50682-2022

Verleende evenementen-
vergunning APV artikel 2:10 
Driehuis
• ‘Dorpsfeest Driehuis’, 30 juni 2022 

(20.00 tot 24.00 uur), 1 juli 2022 (16.00 
tot 1.00 uur), 2 juli 2022 (10.00 tot 
1.00 uur), locatie: Driehuizerkerkweg, 
(tussen Valeriuslaan en PC Hooftlaan) 
(24/06/2022) 43542-2022

Velserbroek
• “Avondvierdaagse Velserbroek 2022”, 

op 28/29/30 juni 2022 en 01 juli 2022, 
locatie: Vestingplein 60 (23/06/2022) 
38557-2022

Overige bekendmakingen 
• Wijzigingsplan Hofgeesterweg 26 

Velserbroek

Een papieren versie van de bekend-
makingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
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. Voor de inzage van 
stukken kunt u naar het gemeentehuis.




