
Z omerprogramma voor 
jeugd
Jongeren in Velsen kunnen zich van 12 juli 
t/m 22 augustus inschrijven voor zomerse 
activiteiten! In het programma staan activi-
teiten zoals  voetballen, kickboksen, moun-
tainbiken  en zelfs een kookworkshop. Alle 
activiteiten zijn te vinden op: velsen.nl/zo-
merpret. 

Wethouder jeugd Sebastian Dinjens: ‘De 
coronacrisis heeft een enorme impact op 
jongeren. De scholen gingen fysiek dicht, 
sportfaciliteiten werden gesloten en evene-
menten werden afgelast. Voor sommige jon-
geren zullen ook de vakantieplannen gewij-
zigd zijn of misschien niet  doorgaan.  Om er 
toch een mooie zomer van te maken in eigen 
woonplaats, hebben we daarom een zomer-
programma opgesteld voor jongeren. Zo is er 
elke dag wel iets te doen!’

Activiteiten
Het programma bevat activiteiten voor jeugd 
van 4 tot en met 23 jaar. Bijna elke dag van de 
vakantie is er een activiteit op het gebied van 
sport, spel, theater of muziek. Houd de web-
site in de gaten, want elke week worden er 
weer nieuwe activiteiten toegevoegd. Meld je 
snel aan via velsen.nl/zomerpret. 

Het programma is tot stand gekomen 
door een samenwerking met onder ande-
re  Stichting Welzijn Velsen, het Sportloket 
en SportSupport. 

Op dinsdag 29 juni  is het Pollution Art Fes-
tival van start gegaan met het onthullen van 
drie nieuwe kunstwerken, gemaakt van afval. 
In totaal doen er zeven kunstwerken uit de ge-
meente Velsen, Beverwijk en Heemskerk mee 
dit jaar. Gemeenten vragen door middel van 
het plaatsen van deze kunstwerken aandacht 
voor het wereldwijde afvalprobleem.

Pollution Art Festival is een initiatief van de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. 

Op een unieke manier vragen zij samen aan-
dacht voor een maatschappelijk probleem: 
de wereldwijde vervuiling zoals de grote hoe-
veelheid plastic in de oceaan, smog in China, 
grote afvalbergen en olierampen. Door met 
afval en rauwe producten kunst te maken 
en deze kunstwerken te plaatsen op en rond 
het strand, duinen en haven in Heemskerk, 
IJmuiden en Wijk aan Zee willen de gemeen-
ten de bewustwording rond het afvalprobleem 
vergroten.

Kunstwerken van afval 
Dit jaar zijn maar liefst zeven kunstwerken 
onderdeel van het Pollution Art Festival. Vier 
kunstwerken deden vorig jaar al mee. Er zijn 
drie nieuwe kunstwerken toegevoegd aan de 
collectie waarbij regionale kunstenaars ie-
der vanuit een eigen invalshoek kunstwerken 
hebben gemaakt van afval. 

Fietsroute
De kunstwerken van het Pollution Art Festi-
val zijn met elkaar verbonden door middel van 
een fi etsroute. In ongeveer 1,5 uur fi ets u in to-
taal langs zeven kunstwerken. De fi etsroute is 
gekoppeld aan fi etsknooppunten en te vinden 
op www.velsen.nl/pollution-art-festival 

Pollution Art Festival  Groot onderhoud A9 
Rijkswaterstaat voert in de zomer groot 
onderhoud uit aan de A9 bij Haarlem, 
tussen Velsen en knooppunt Raasdorp. 
Het asfalt wordt vernieuwd en de vang-
rails en bermen hersteld, zodat de weg 
weer jarenlang mee kan. Van vrijdag 
9 juli 21.00 uur tot woensdag 25 augustus 
05.00 uur zijn daarom in beide richtin-
gen minder rijstroken open voor verkeer. 
Bovendien zijn er geregeld diverse op- en 
afritten afgesloten. De extra reistijd kan 
oplopen tot meer dan 30 minuten.

Nachtafsluiting knooppunt Velsen
In de nachten van 23 tot 25 augustus 
werkt Boskalis aan knooppunt Velsen. 
De A9 richting Alkmaar is daar dan afge-
sloten. Verkeer in die richting kan rijden 
via de A22 en de Velsertunnel.

Reisadvies
Rijkswaterstaat adviseert weggebrui-
kers hun reis goed voor te bereiden met 
behulp van www.rws.nl/werkzaamhe-
den en de gele borden te volgen die de 
omleidingsroutes aangeven.

Gratis zwemmen voor 
kinderen van minimagezinnen
Zwemmen moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook 
voor kinderen die opgroeien in een gezin dat iets 
minder te besteden heeft. Heeft u kinderen tussen 
de 10 en 18 jaar en heeft u een laag inkomen? Uw 
kind komt in aanmerking voor een gratis 10-ba-
denkaart als uw inkomen onder de 110% van de bij-
standsnorm zit.

Wilt u een aanvraag doen? Meer informatie over 
deze regeling vindt u op www.velsen.nl/produc-
ten/voorzieningen-voor-kinderen-10-badenkaart-
zwembad 

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

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 
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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. 
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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  

Volgende stap in ontwikkeling Missiehuis

Vorige week is de anterieure overeenkomst het Missiehuis 
ondertekend. Hierin staan de afspraken tussen de gemeente 
en de ontwikkelaar. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Se-
bastian Dinjens nam de getekende overeenkomst in ontvangst 
van Francine Zijlstra en Dimitry Melchiors van ontwikkelaar 
Missiehuis Driehuis B.V. “We zijn hiermee weer een stap dich-
terbij de herontwikkeling van dit prachtige stukje Driehuis’, 
aldus wethouder Dinjens. Het oude monumentale Missiehuis 
blijft behouden. De wens is om hier sociale huurapparte-
menten te realiseren. In totaal komen er rond de 80 woningen 
op het Missiehuisterrein, waarvan 30% sociale huurwoningen. 
“Met deze woningen leveren we opnieuw een bijdrage aan de 
woningbouwopgave in Velsen.”

Steunmaatregelen verlengd
Bent u ondernemer en heeft u nog geen of weinig inkomen door de coronacrisis? Vanwege 
de coronacrisis heeft de overheid het pakket met steunmaatregelen verlengd tot en met 30 
september.  Deze verlenging van de Tozo kunt u nu aanvragen via www.velsen.nl/tijdelijke-
overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo. 

Ook is er de TONK voor mensen die hun woonkosten niet meer kunnen betalen, nadat hun 
inkomen door de coronacrisis minder is geworden. Deze regeling is ook verlengd. Meer infor-
matie hierover leeft u op www.velsen.nl/tonk-uitkering

Foto Reinder Weidijk



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• T rompstraat 32, plaatsen dakopbouw 

(28/06/2021) 78481-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 10), bouwen 

woning (29/06/2021) 78655-2021
Kennemermeer 27, tijdelijk plaatsen 
3 recreatie-eenheden (30-06-2021) 
79596-2021

• Kortenaerstraat 59, plaatsen dak-
opbouw (01/07/2021) 80225-
2021  

Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 50, bouwen  

aanbouw met kelder (02/07/2021) 
81282-2021

Santpoort-Noord
• J.T. Cremerlaan 79, bouwen aanbouw 

(zijkant en achterzijde) (29/06/2021) 
78974-2021 

• Sabastraat 4, plaatsen dakopbouw 
(02/07/2021) 80910-2021  

• Sabastraat 13, plaatsen dakopbouw 
(02/07/2021) 80928-2021

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 123, wijzigen ge-

bruik missiehuis naar 45 appartemen-
ten, bouwen 35 woningen (01/07/2021) 
79891-2021

Velserbroek
• Schoener 73, bouwen garage (wijzi-

ging op eerder verleende vergunning) 
(02/07/2021) 81261-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Dokweg 38, legaliseren overhead-

deur en vloeren (intern) (29/06/2021) 
38097-2021

Santpoort-Noord
• Biezenweg 70, plaatsen toegangspoort 

(29/06/2021) 42637-2021  
• Molenveltlaan 34, bouwen aanbouwen, 

veranderen kap en plaatsen dakkapel-
len (voor- en achterzijde) (01/07/2021) 

54214-2021
Velserbroek
• Westlaan 41, legaliseren tijde-

lijk (10 jaar) voor horeca en opslag 
(29/06/2021) 54207-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Charlotte de Bourbonlaan 21, kappen 2 

bomen (01/07/2021) 70124-2021
• Velserenderlaan 2, gebruik terrein voor 

overnachten (10 weekenden per jaar) 
(01/07/2021) 57467-2021

Santpoort-Noord
• nabij Hoofdstraat 234, tijdelijk (7 juli 

t/m 30 juli 2021) plaatsen poff ertjessa-
lon (29/06/2021) 66834-2021

Driehuis
• P.C.Hooftlaan 51, plaatsen dakkapel 

(achterzijde) (29/06/2021) 76929-
2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning
IJmuiden
• Deutzstraat ong. (tegenover 1-5), bou-

wen 38 bedrijfsunits (29/06/2021) 
22261-2021

Ingediende aanvraag onthe�  ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden APV artikel 4:4
IJmuiden
• Zandvoortstraat 112 en 48, vlinde-

ren van vloeren tussen 9 juli 2021 
18:00 uur en 10 juli 2021 09:00 uur 
(29/06/2021) 80313-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure 
IJmuiden
• tegenover Fultonstraat 19, kappen 

boom (29/06/2021) 73668-2021
• Uranusstraat 19, plaatsen dakopbouw 

(01/07/2021) 59076-2021

• Verbrande Vlak 2, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (01/07/2021) 67499-2021

Velsen-Zuid
• vlak bij pad en brug naar van Tuyllweg, 

kappen boom (29/06/2021) 73656-
2021

Velsen-Noord
• Starrebosstraat 5, plaatsen dakka-

pel, vergroten dakkapel (voorzijde) 
(01/07/2021) 57756-2021

Santpoort-Zuid
• Litslaan 14, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) (29/06/2021) 54267-2021
• Harddraverslaan 19, plaatsen dakkapel 

(achterzijde) (01/07/2021) 58257-2021
Santpoort-Noord
• Molenveltlaan 29, plaatsen 2 dakkapel-

len (voor- en achterzijde) (01/07/2021) 
49628-2021

Driehuis
• nabij van Maerlantlaan (langs hek tus-

sen school en Nieuw Velserduin), kap-
pen 2 bomen (29/06/2021) 73666-2021

• Driehuizerkerkweg 79, vergroten van 
de 2e verdieping en dakterras aan de 
voorzijde (01/07/2021) 64863-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kanaalstraat 31A, legaliseren  splitsen 

bovenwoning (29/06/2021) 53554-
2021

• 
Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
•  Deutzstraat ong. (tegenover 1-5), bou-

wen 38 bedrijfsunits (29/06/2021)  
22261-2021

Verleende onthe�  ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
IJmuiden
• Zandvoortstraat 112 en 48, vlinderen 

vloeren tussen 9 juli 2021 18:00 uur en 
10 juli 2021 09:00 uur (05/07/2021) 
80313-2021

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 
Velsen-Noord 
• Verkoop kipproducten, tijdelijk (5 jaar) 

op vrijdag en zondag vanaf 1 juli 2021, 
locatie: Wijkerstraatweg t.h.v. nr. 167B 
(01/07/2021 ) 64242-2021

Santpoort-Noord
•  Verkoop kipproducten, tijdelijk ((5 

jaar) op maandag, dinsdag, woens-
dag, donderdag en zaterdag vanaf 1 
juli 2021, locatie: Hagelingerweg, 
hoek Burgemeester Weertsplantsoen 
(01/07/2021) 64240-2021

Overige bekendmakingen
• Organisatiebesluit Gemeente Vel-

sen 2021

• Woningbouw aan de Platbodem in 
Velserbroek

• 4 Parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische voertuigen. De 4 parkeer-
plaatsen zijn gelijk verdeeld over 
1 locatie: de parkeervakken aan de 
zuidzijde van de rijbaan van de af-
slag vanaf de Minister van Houten-
laan naar de entree naar het BUKO 
Stadion te Velsen Zuid.

Een papieren versie van de bekend-
makingen ligt bij: Gemeentehuis Vel-
sen, Dorpshuis Het Terras, Buurt-
centrum De Dwarsligger, Buurthuis 
De Brulboei, Wijkcentrum De Stek, 
Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, 
uitleenpunt Huis ter Hagen en uit-
leenpunt de Moerberg.

Bekendmakingen




