
Misschien heb je het al gezien: de boom 
bij de rotonde van Driehuis is vorige 
week gekapt. Dit is jammer, want het 
was een oude, grote boom. Helaas leed 
deze boom aan de iepziekte: een ziekte 
die ervoor zorgt dat een iep snel achter-
uitgaat. 

Ieder jaar, aan het begin van het voorjaar, zien 
we iepen ziek worden door deze ziekte. Het 
is een schimmelinfectie die de sapstroom in 
een iep afsluit en ervoor zorgt dat de zieke 
boom langzaam afsterft. Omdat het een erg 
besmettelijke ziekte is, die nauwelijks te be-
handelen is, halen wij zieke iepen zo snel mo-
gelijk weg. Dat is in Driehuis ook gebeurd. 

Op dezelfde plek plaatsen we een nieuwe 
boom terug. Dit wordt een andere boomsoort 
of een resistentere iep. Meer weten over de 
iep, de iepziekte en andere bomenziekten? 
Kijk eens op bomenbieb.nl. Of wil je meer 
weten hoe wij met dit soort ziekten omgaan? 
Kijk op velsen.nl/groen-in-velsen

Iepen bij rotonde Driehuis 
geveld door iepziekte
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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/
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Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
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IJmuiden is met het strand, de duinen 
en de haven een veelzijdige en aantrek-
kelijke plek om stedelijk te wonen en te 
ondernemen. Zeewijk en Oud-IJmuiden 
zijn door de vernieuwing van afgelopen 
jaren daar mooie voorbeelden van. In het 
gebied tussen het Pontplein en het Stad-
spark is alleen nog veel meer mogelijk 
voor bijvoorbeeld starters, gezinnen, ou-
deren en ondernemers. De urgentie om dit 
deel van IJmuiden klaar te stomen voor 
de toekomst wordt steeds groter. Met de 

vernieuwingsplannen van Woningbedrijf 
Velsen doet zich nu een unieke kans voor 
om IJmuiden een ander gezicht te geven. 
Daarom heeft de gemeente Velsen over 
het gebied nagedacht en de mogelijkheden 
uiteengezet in de gebiedsvisie Pont tot 
Park. Een exacte invulling is dit niet. Het is 
een denkrichting, de start van het gesprek. 
U kunt meedenken over de kwaliteitsslag 
die we in dit gebied kunnen maken door 
voor 4 september de enquête in te vullen 
via velsen.nl/pont-tot-park.  

Geef uw mening over de 
gebiedsvisie Pont tot Park

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  

Hoe ervaart u de veiligheid 
en leefbaarheid in uw buurt?

Vanaf 11 augustus ontvangt u mogelijk per post 
een uitnodiging van I&O Research om deel te ne-
men aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een onder-
zoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtpro-
blemen en het optreden van gemeente en politie 
bij u in de buurt. In de gemeente Velsen zijn 3885 
willekeurig gekozen inwoners geselecteerd. De 
gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onder-
zoek bij het vormgeven en evalueren van haar vei-
ligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het 
onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk 
inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen, 
meedoen aan het onderzoek. Deelname kan via 
internet of schriftelijk. De resultaten worden in 
maart 2022 verwacht.



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
•	 Kastanjestraat	13,	plaatsen	dakopbouw	

(26/07/2021)	91628-2021
•	 Strandweg	80,	maken	sparing	(intern)	

en	veranderen	inrichting	(26/07/2021)	
91660-2021

•	 Diezestraat	4,	plaatsen	dakkapel	(voor-
zijde)	(28/07/2021)	92479-2021

•	 Rondweg	28,	veranderen	gevelbekle-
ding	en	gevelopeningen	(voor-	en	ach-
terzijde)	(30/07/2021)	93880-2021

•	
Santpoort-Noord
•	 Terrasweg	68,	kappen	2	bomen	

(30/07/2021)	93993-2021
•	 Duin	en	Kruidbergerweg	64,	verande-

ren	en	vergroten	woning	(28/07/2021)	
93016-2021

•	 Hagelingerweg	47,	legaliseren	afzuig-
installatie	(29/07/2021)	93446-2021

•	 Terrasweg	29,	vergroten	dakkapel	
(voorzijde)	(29/07/2021)	93538-2021

•	 Hoofdstraat	177a,	deels	wijzigen	ge-
bruik	wonen	naar	B&B	(28/07/2021)	
92724-2021

Velserbroek
•	 Ster	Bastion	105,	wijzigen	gebruik	1e	

verdieping	naar	2	zelfstandige	apparte-
menten	(28/07/2021)	92895-2021

•	 Maan	Bastion	16	t/m	408,	tijdelijk	
inrichten	bouwplaats	(23/07/2021)	
92375-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
•	 Kennemerlaan	1,	wijzigen	gebruik		

winkel	met	2	bovenwoningen/kanto-
ren	naar	5	kantoorunits	met	4	boven-
woningen	(26/07/2021)	63474-2021

•	 Cederstraat	29,	vergroten	2e	verdie-
ping	en	plaatsen	dakkapel	(rechter-	
zijde)	(29/07/2021)	68430-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Zuid
•	 Willem	de	Zwijgerlaan	50,	bouwen	aan-

bouw	met	kelder	(26/07/2021)	81282-
2021

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
Santpoort-Zuid
•	 t.h.v.	De	Veenen	14,	verwijderen	2		

onbewaakte	spoorwegovergangen	
nachten	van	18	op	19	augustus	2021	
van	01:24	tot	05:24	uur	en	15	op	16		
september	2021	van	01:24	tot	05:24	
uur	(28/07/2021)	93179-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
•	 “Van	Speijk	BBQ	feest”,	op	11	septem-

ber	2021	van	18:00	tot	23:00	uur,	loca-
tie:	Van	Speijkstraat	31	(26/07/2021)	
91882-2021

•	 “Ontdek	Centrum	IJmuiden”,	op	11	
september	2021	van	10:30	tot	16:30	
uur,	locatie:	Marktplein(26/07/2021)	
93323-2021

Verleende omgevingsvergun- 
ningen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 Vleetstraat	14,	het	plaatsen	van	een	

dakopbouw	(29/07/2021)	74784-2021
•	 Burgemeester	Rambonnetlaan	34,	

het	plaatsen	van	een	dakopbouw	
(29/07/2021)	70469-2021

Santpoort-Zuid
•	 Velserenderlaan	2,	tijdelijk	gebruik	

van	het	terrein	voor	overnachten	
(10	weekenden	per	jaar,	voor	5	jaar)	
(27/07/2021)	70113-2021

Santpoort-Noord
•	 Duin-	en	Kruidbergerweg	89,	het		

vervangen	van	een	bestaande	schuur	
(27/07/2021)	4467-2021

Velserbroek
•	 Zadelmakerstraat	140,	het	plaatsen	van	

een	tijdelijk	(1	jaar)	doek	aan	zijgevel	
(27/07/2021)	74852-2021

•	 Wilhelmina	Druckerstraat	24,	het	
plaatsen	van	een	dakkapel	(voor-	en	
achtergevel)	(27/07/2021)	75357-2021

•	 Floraronde	38,	het	plaatsen	van	
een	dakkapel	(voor-	en	achterzijde)	
(27/07/2021)	71212-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
•	 “Schuimdisco	voor	kinderen”,	op	21	

augustus	2021	van	11:00	tot	16:00	
uur,	locatie:	Galle	Promenade	2-36	
(26/07/2021)	69342-2021

Overige bekendmakingen
•	 Kennisgeving	anterieure	overeenkomst	

“Park	Missiehuis”
•	 Bekendmaking	Besluit	bodem-	

kwaliteitskaart
•	 Ontwerpbestemmingsplan	en	MER	

Energiehaven	(NL.IMRO.0453.BP-
0103ENERGIEHAVE1-O001)

•	 Individuele	gehandicaptenparkeer-
plaats	De	Olmen	7,	1974	SH			
IJMUIDEN

•	 Individuele	gehandicaptenparkeer-
plaats	Kamgras	14,	1991	JV			
VELSERBROEK

•	 Kapmelding	van	een	Prunus	aan	de		
Valckenhoeflaan	in	Santpoort-Noord.	

Een papieren versie van de bekendmak-
ingen 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 Moer-
berg.

Bekendmakingen


