
Energiebus 2 september 
op markt in IJmuiden!
Wilt u meer weten over hoe uw wijk aard-
gasvrij wordt? Of wilt u meer informatie 
over een warmtenet in IJmuiden en Vel-
sen-N oord? Wilt u geld besparen op uw 
energierekening? Op 2 september krijgt 
u op de markt van IJmuiden gratis infor-
matie en advies over energie besparen, 
duurzaam wonen en slim verwarmen. In 
de ‘energiebus’, een mobiele showroom, 
kunt u rondkijken bij verschillende duur-
zame oplossingen. Er is een specialist van 
het Duurzaam Bouwloket aanwezig voor 
uitleg en vragen over verduurzaming. 
Een medewerker van HVC en gemeente 
Velsen zijn erbij om uitleg te bieden over 
warmtenetten en hoe we aardgasvrij gaan 
wonen in Velsen. We zorgen er natuurlijk 
voor dat dit coronaproof is. 

Ook de energiecoaches van Duurzame 
Energiecooperatie Energiek Velsen zijn 
aanwezig om advies te geven.

Samen gaan we voor een #DuurzaamVel-
sen.

Aankomende week gaan de scholen weer 
van start  in Velsen. Dit betekent meer 
kinderen in het verkeer die lopend of 
op de fi ets naar school gaan. In de eerste 
maanden na de zomervakantie ligt het 
aantal verkeersslachto� ers hoger dan in 
de rest van het jaar.

“Het is voor veel kinderen weer even wennen 
tijdens de drukkere ochtendspits”, zegt Bram 
Diepstraten, wethouder Verkeer. “Daarom 
zijn ze extra kwetsbaar in het verkeer. Het 
is van groot belang dat iedere weggebruiker 
extra goed oplet op lopende en fi etsende kin-
deren in het verkeer nu de scholen weer ge-
start zijn. Want elk verkeersslachto� er is er 
één te veel.”

Foto:  Met illustraties van Dick Bruna, die 
associaties oproepen met kinderen, worden 
weggebruikers eraan herinnerd dat de scholen 

weer zijn begonnen en er weer veel kinderen in 
het verkeer aanwezig zijn.

‘Wij gaan weer naar school’ 
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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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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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volupti consequodis abore que natureped 
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doluptatur sum arum ut as magniet minc-
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undelibus et esequiant abo. At faccabo.In-
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IJmuiden is met het strand, de duinen en de 
haven een veelzijdige en aantrekkelijke plek 
om stedelijk te wonen en te ondernemen. 
Zeewijk en Oud-IJmuiden zijn door de ver-
nieuwing van afgelopen jaren daar mooie 
voorbeelden van. In het gebied tussen het 
Pontplein en het Stadspark is alleen nog 
veel meer mogelijk voor bijvoorbeeld start-
ers, gezinnen, ouderen 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 gebieds-
visie 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 gebieds-
visie Pont tot Park

 Bijzondere bijstand 
indirecte schoolkosten
Naar school gaan moet voor elk kind mo-
gelijk zijn. Ouders van schoolgaande kin-
deren met een inkomen tot 110% van de 
bijstandsnorm komen in aanmerking voor 
een gemeentelijke bijdrage om indirecte 
schoolkosten te betalen. Voorbeelden van 
indirecte schoolkosten zijn de ouderbij-
drage, schoolactiviteiten (zoals schoolreis 
of werkweek) en kosten voor materiaal. 
Vaak heeft uw kind voor school een com-
puter, laptop of tablet  nodig. Zit uw kind 
op het voortgezet onderwijs dan kunt u 
bijzondere bijstand krijgen voor zo’n aan-
koop.

Wilt u een aanvraag doen? Meer informa-
tie over deze minimaregeling vindt u op 
https://www.velsen.nl/producten/bijzon-
dere-bijstand-indirecte-schoolkosten. 

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 vangrails en bermen hersteld, 
zodat de weg weer jarenlang mee kan. T ot woensdag 25 augustus 05.00 uur zijn daarom in 
beide richtingen 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 afgesloten. Verkeer in die richting kan rijden via de A22 en de Velser-
tunnel.

Reisadvies
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis goed voor te bereiden met behulp van 
www.rws.nl/werkzaamheden en de gele borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.

 Waar vraag ik geheimhouding van persoonsgegevens uit de BRP aan?
In de basisregistratie personen (BRP) 
staan persoonsgegevens van  iedereen 
die in gemeente Velsen woont. Denk 
hierbij aan gegevens over uw adres,  hu-
welijk of geregistreerd partnerschap, 
uw nationaliteit, uw ouders en kinderen.

U kunt gemeente Velsen kosteloos vragen om 
uw gegevens uit de Basisregistratie Personen 
(BRP) niet door te geven. Uw gegevens blij-
ven dan geheim voor bepaalde organisaties. 

Geheimhouding persoonsgegevens door 
gemeente
Heeft u uw gemeente gevraagd om geen 
persoonsgegevens te delen? Dan mag zij uw 
persoonsgegevens niet doorgeven aan onder 
andere:
• de stichting Interkerkelijke Ledenad-

ministratie (SILA);
• organisaties die gezondheidszorg verle-

nen aan patiënten in een instelling;
• organisaties die gerechtelijke werk-

zaamheden uitvoeren;

Geheimhouding persoonsgegevens aan-
vragen
U vraagt geheimhouding van uw persoons-
gegevens aan bij de gemeente waar u woont. 
De geheimhouding geldt voor alle gegevens 
uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor 
uw minderjarige kinderen geheimhouding 
aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet 
het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft 
bij het verzoek niet te vertellen waarom u ge-
heimhouding aanvraagt.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet 
altijd mogelijk
Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor 
het uitvoeren van een  taak? Bijvoorbeeld 
voor de inning van belasting of de betaling 
van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw 

gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven 
dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een 
verzoek ingediend.
Kijk voor meer informatie hierover op 
www.rvig.nl/brp/wetgeving

Benieuwd hoe u in BRP staat?
Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in de 
BRP? Log dan in op www.mijnoverheid.nl. 
Kloppen uw gegevens niet? Bel dan met ge-
meente Velsen via 14 0255.

Wie kreeg uw gegevens?
Wilt u weten aan wie het afgelopen jaar ge-
gevens zijn verstrekt van u uit de basisreg-
istratie? Vraag dan een overzicht op bij ge-
meente Velsen. Stuur een brief met een kopie 
van uw legitimatiebewijs. Dan krijgt u een 
uitnodiging om het overzicht op te halen.
Team Contact, Postbus 465, 1970 AL  
IJmuiden

Wijkmobiel in Santpoort-
Zuid en Oud IJmuiden
Op dinsdagmiddag 24 augustus staat het 
wijkteam met de wijkmobiel op de Wil-
lem de Zwijgerlaan in Santpoort-Zuid 
van 14 tot 16 uur. Op donderdagmiddag 
26 augustus staat de wijkmobiel op het 
Willemsplein in Oud IJmuiden even-
eens van 14 tot 16 uur. De wijkmobiel is 
te herkennen aan het opschrift ‘wijk-
team in de wijk’. De ontmoeting wordt 
op 1,5 meter afstand georganiseerd.

Lee� aarheid in de buurt
Een medewerker van de gemeente Velsen, de 
woningbouwvereniging en politie/handha-
ving en het wijkplatform gaan met inwoners 
in gesprek over de lee¬ aarheid in de buurt. 
Inwoners kunnen met hen signalen uit de wijk 
uitwisselen en praktische vragen over de wijk 
bespreken. Bijvoorbeeld, over prettig wonen, 
een veilige wijk of een goed idee voor de buurt. 

Persoonlijke vragen
Het Sociaal Wijkteam Velsen sluit ook 
aan. In Het Sociaal Wijkteam Velsen 
werken verschillende organisaties samen, 
bestaande uit het maatschappelijk werk, 
welzijnswerk en wijkverpleging. Heeft u 
een persoonlijke vraag? Bijvoorbeeld over 
inkomen en zorg, gezondheid, vrijwil-
ligerswerk, zorg voor een ander, activiteiten 
in de wijk. We gaan met u in gesprek, den-
ken mee en bieden een steuntje in de rug. 

Wij ontmoeten u graag in Santpoort-Zuid en 
Oud  IJmuiden!



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
•	 Lagersstraat	ong.	(kavel	12),	bouwen	

woning	(10/08/2021)	97378-2021
•	 Marconistraat	56,	plaatsen	dakopbouw	

(10/10/2021)	97476-2021
•	 Meidoornstraat	23,	plaatsen	dakop-

bouw	(10/08/2021)	97651-2021
•	 Kanaalstraat	17,	vervangen	kozijnen,	

plaatsen	2	dakkapellen	(13/08/2021)	
98818-2021

Velsen-Zuid
•	 Rijksweg	114,	bouwen	bijgebouw	

(13/08/2021)	98714-2021	(Rijksmonu-
ment)

Santpoort-Noord
•	 Molenstraat	25,	kappen	boom	

(13/08/2021)	98862-2021

Velserbroek
•	 Tjalk	26,	plaatsen	dakkapel	(achterzij-

de)	(08/08/2021)	96616-2021

Verlengen beslistermijn 
Velsen-Noord

•	 Stratingplantsoen	101A/101RD/101B	
en	Wijkerstraatweg	119/121B,	uitbrei-
den	verdieping,	verbouwen	tot	5	ap-
partementen,	veranderen	straatgevels	
(09/08/2021)	56987-2021

Santpoort-Noord
•	 Sabastraat	13,	plaatsen	dakopbouw	

(05/08/2021)	80928-2021
•	 Schipbroekenweg	35,	vergroten	dak-

kapel	(achterzijde),	vergroten	woning	
(voorzijde),	wijzigen	begane	grond-
vloer	(12/08/2021)	75562-2021

Velserbroek
•	 Hollandse	Aak	12,	plaatsen	uitbouw	

(zijkant)	(09/08/2021)	61052-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Velsen-Zuid
•	 Rijksweg	114,	realiseren	berging/hob-

byschuur	(10/08/2021)	109242-2020	
(Rijksmonument)

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

Santpoort-Zuid
•	 Sportlaan	3,	tijdelijk	(10	jaar)	plaatsen	

3	lichtmasten	(12/08/2021)	72077-
2021

Santpoort-Noord
•	 Corantijnstraat	10,	bouwen	erker,	aan-

bouw	met	dakterras,	luifel	bij	entree	
(12/08/2021)	67601-2021

Velserbroek
•	 Schoener	73,	veranderen	schuur	(wij-

ziging	op	verleende	vergunning	6483-
2019	)	(12/08/2021)	81261-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
•	 Bellatrixstraat	26,	plaatsen	dakkapel	

(voorzijde)	(09/08/2021)	76394-2021

Verleende onthe�ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden APV artikel 4:4 
Santpoort-Zuid
•	 t.h.v.	De	Veenen	14:		opbreken	en	af-

voeren	betonplaten	uit	2	onbewaakte	
spoorwegovergangen,		verwijderen	

eventuele	seinen,	plaatsen	nieuwe	hek-
werken	in	de	nachten	van	18	op	19	au-
gustus	2021	van	01:24	tot	05:24	uur	en	
15	op	16	september	2021	van	01:24	tot	
05:24	uur	(16/08/2021)	93179-2021

Overige bekendmakingen
•	 Individuele	gehandicaptenparkeer-

plaats	A.	Le	Nôtrelaan	74,	1992	BC		
VELSERBROEK

•	 Individuele	gehandicaptenparkeer-
plaats	Kamgras	14,	1991	JV		VELSER-
BROEK

•	 Individuele	gehandicaptenparkeer-
plaats	De	Olmen	7,	1974	SH		IJMUI-
DEN

•	 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

Coronanieuws

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




