
Spelen is leuk en bewegen is gezond. Ook 
voor kinderen die opgroeien in een gezin 
dat iets minder te besteden heeft moet 
dit mogelijk zijn. Heeft u kinderen tot 
10 jaar en heeft u een laag inkomen? Uw 
kind komt dan in aanmerking voor een 
gratis seizoenkaart bij een van de vol-
gende speeltuinen: 

• Stichting ‘De Veilige Haven’, Heeren-
duinweg 6a, in IJmuiden 

• Speeltuin Santpoort, Valckenhoefl aan 2, 
Santpoort-Noord 

• Speeltuin Zeewijk Natuurlijk, Denneko-
plaan 96, 1974 VC IJmuiden

Wilt u een aanvraag doen? Meer informatie 
over deze regeling vindt u op https://www.
velsen.nl/producten/gratis-naar-de-speel-
tuin-voor-minimagezinnen

 Gratis naar de speeltuin voor 
minimagezinnen

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/
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Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
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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 .
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  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
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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 
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Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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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

Coronanieuws

 Bijzondere bijstand 
voor noodzakelijke 
kosten
Bijzondere kosten zijn kosten die de 
meeste mensen niet maken. Inwoners 
vanaf 18 jaar met een inkomen tot 110% 
van de bijstandsnorm komen in aan-
merking voor een gemeentelijke bijdra-
ge voor bijzondere bijstand.  Denk aan 
de eigen bijdrage voor rechtsbijstand, 
extra kosten voor een dieet dat medisch 
noodzakelijk is of een plotselinge, nood-
zakelijke verhuizing of echtscheiding. 

Wilt u een aanvraag doen? Meer infor-
matie over deze minimaregeling vindt 
u op
https://www.velsenwijzer.nl/is/werk-
en-inkomen /minimaregelingen /bij-
zondere-bijstand

Wilt u meer weten over hoe uw wijk aard-
gasvrij wordt? Of wilt u meer informatie 
over een warmtenet in IJmuiden en Velsen-
Noord? Wilt u geld besparen op uw ener-
gierekening?  Op 2 september krijgt u op de 
markt van IJmuiden gratis informatie en ad-
vies over energie besparen, duurzaam wonen 
en slim verwarmen. In de ‘energiebus’, een 
mobiele showroom, kunt u  rondkijken bij 
verschillende duurzame oplossingen. Er is 
een specialist van het Duurzaam Bouwloket 
aanwezig voor uitleg en vragen over ver-

duurzaming. Iemand van HVC en iemand 
van gemeente Velsen zijn erbij om uitleg te 
bieden over warmtenetten en hoe we aard-
gasvrij gaan wonen in Velsen. We zorgen er 
natuurlijk voor dat dit coronaproof is. 

Ook de energiecoaches van Duurzame Ener-
giecooperatie Energiek Velsen zijn aanwezig 
om advies te geven.

Samen gaan we voor een #DuurzaamVelsen.

Energiebus 2 september op 
markt in IJmuiden!

Zelftesten voor alle huishoudens in Nederland
Alle huishoudens in Nederland krijgen 
vanaf dinsdag 10 augustus een brief op 
de mat waarmee zij kosteloos 2 corona-
zelftests kunnen bestellen. Met een code 
in de brief kunnen mensen online de tests 
aanvragen, die binnen anderhalve week 
worden thuisbezorgd. Zo kunnen men-
sen zich testen voordat ze andere men-
sen ontmoeten, bijvoorbeeld op werk, op 
school of op een verjaardag. Het kabinet 
roept iedereen op om dat te doen om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan.
Kijk voor meer informatie op 
w w w . r i j k s o v e r h e i d . n l /a c t u e e l /
nieuws/2021/08/09/zelftesten-voor-al-
le-huishoudens-in-nederland



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
•	 Van	der	Helststraat	11,	plaatsen	dakop-

bouw	(02/08/2021)	94525-2021	
•	 Jan	Pieterszoon	Coenstraat	67,	vergro-

ten	2e	verdieping	(03/08/2021)	94933-
2021

•	 Lorentzstraat	110-224,	vervangen	
kozijnen	en	balustrade,	wijzigen	en-
treeluifel,	plaatsen	zonnepanelen	en	
nieuwe	fietsenberging	(04/08/2021)	
95240-2021

•	 Dirk	Hartoghstraat	26,	plaatsen	dakop-
bouw	(04/08/2021)	95404-2021

•	 Saturnusstraat	71,	plaatsen	2	dakkapel-
len	(voor-	en	achterzijde)	(05/08/2021)	
95978-2021

Velsen-Zuid
•	 Stelling	24,	plaatsen	woonwagen	voor	

B&B	(02/08/2021)	94619-2021
•	 Zuiderdorpstraat	15,	plaatsen	contai-

nerberging	(03/08/2021)	95053-2021

Santpoort-Zuid
•	 Wüstelaan	19,	bouwen	kelder	en	deels	

vergroten	aanbouw	(03/08/2021)	
95091-2021		

Santpoort-Noord
•	 J.T.	Cremerlaan	109,	constructie-

ve	doorbraak	(intern)	(06/08/2021)	
96304-2021

Driehuis
•	 Van	Maerlantlaan	42,	vergroten	1e	ver-

dieping	(05/08/2021)	95817-2021

Verlengen beslistermijn IJmuiden

•	 Wijk	aan	Zeeërweg	144,	vergroten	
dakkapel	(zijkant),	plaatsen	dakka-
pel	(voorzijde)	en	bouwen	dakopbouw		
(03/08/2021)	76474-2021

•	 Dirk	Hartoghstraat	42,	plaatsen	dakop-
bouw	met	2	dakkapellen	(voor-	en	ach-
terzijde)	(04/08/2021)	76072-2021

•	 Lierstraat	48,	plaatsen	erker	met	en-
treeluifel	(04/08/2021)	81872-2021

•	 Snelliusstraat	95,	plaatsen	dakkapel	
(voor-	en	achter)	(04/08/2021)	82703-
2021

Velsen-Zuid
•	 Stationsweg	93,	plaatsen	aanbouw	

(begane	grond	en	1ste	verdieping)	
(04/08/2021)	77292-2021

Santpoort-Noord
•	 Terrasweg	61,	vergroten	1e	verdieping	

(29/07/2021)	63625-2021		

•	 Corantijnstraat	10,	bouwen	erker	en	
aanbouw	met	dakterras	en	luifel	bij	en-
tree	(29/07/2021)	67601-2021

•	 Hyacinthenstraat	1	t/m	17	oneven	en	8,	
10,	14,	18,	20	en	Tulpenstraat	10,	12,	14,	
20,	22,	28	en	9,	11,	13,	17,	19,	21,	vervan-
gen	kozijnen	(02/08/2021)	76874-2021

Overige bekendmakingen
•	 Ingediende	aanvragen	filmvergunnin-

gen	APV	artikel	2:7
IJmuiden
•	 “Postcodeloterij	Miljoenenjacht”,	

16	september	2021	van	15:00	uur	tot	
04:00	uur,	locatie:	Edisonstraat	en	
Edisonplein	te	IJmuiden	(02/08/2021)	
95454-2021

Ingediende aanvragen stand-
plaatsvergunningen APV artikel 
5:15
IJmuiden
•	 Verkoop	oliebollen,	maandag	t/m	

zondag	vanaf	3	augustus	2021,	lo-
catie:	Kennemerplein	te	IJmuiden	
(02/08/2021)	95046-2021	

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
•	 Voetbalwedstrijd	Telstar	1963	-	FC	

Emmen,	op	6	augustus	2021	van	18:00	
tot	01.00	uur,	locatie:	BUKO	Stadion,	
Minister	Van	Houtenlaan	123	te	Vel-
sen-Zuid	(21/07/2021)	94944-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
•	 Voetbalwedstrijd	Telstar	1963	-	FC	

Emmen,	op	6	augustus	2021	van	18:00	
tot	00.00	uur,	locatie:	BUKO	Stadion,	
Minister	Van	Houtenlaan	123	te	Vel-
sen-Zuid	(04/08/2021)	94944-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 Cederstraat	29,	vergroten	2e	verdie-

ping	en	plaatsen	dakkapel	(rechterzij-
de)	(05/08/2021)	68430-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
•	 Lierstraat	67,	plaatsen	dakkapel	(voor-

zijde)	(04/08/2021)	44294-2021

Santpoort-Zuid
•	 Brederoodseweg	69,	kappen	2	bomen	

(03/08/2021)	85635-2021
 
Santpoort-Noord
•	 Hoofdstraat	236,	kappen	2	bomen	

(03/08/2021)	87565-2021
•	 Sabastraat	4,	plaatsen	dakopbouw	

(05/08/2021)	80910-2021
 
Driehuis
•	 Driehuizerkerkweg	77	en	79,	ver-

groten	1ste	verdieping	en	vervan-
gen	kozijn	door	garagedeur	(zijgevel)	
(05/08/2021)	64878-2021

Velserbroek
•	 Lieskamp	9,	plaatsen	dakkapel	(voor-

zijde)	(05/08/2021)	84794-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Santpoort-Noord
•	 Duin-	en	Kruidbergerweg	60	(Rijks-

monument),	bouwen	overkapping	
(03/08/2021)		67327-2021

•	 Hagelingerweg	214,	vergroten	tuincen-
trum	(02/08/2021)	94988-2021

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, Biblio-
theek Velserbroek, uitleenpunt 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

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


