
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-Noord? 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. 
Medewerkers van HVC en van 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.

Van 30 september tot en met 7 oktober 
2021 vindt de Week van de Ontmoeting 
plaats in Velsen. Deze week bestaat uit 
activiteiten die mensen de mogelijkheid 
biedt om andere mensen te ontmoeten 
en nieuwe sociale contacten te leggen. 
Alleen met elkaar verminderen we ee-
nzaamheid en maken we het bespreek-
baar. U kunt hier een steentje aan bijdra-
gen.

Op 18 mei 2021 sloot gemeente Velsen zich 
aan bij ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Dit is een 
landelijke coalitie die zich richt op het ver-
minderen van eenzaamheid onder ouderen. 
Velsen richt zich niet alleen op ouderen, maar 
op alle inwoners die op wat voor manier dan 
ook eenzaamheid ervaren. Tijdens de Week 
van de Ontmoeting brengen we verschillende 
activiteiten onder de aandacht.

Oproep
We zijn op zoek naar organisaties en initia-
tieven van inwoners die, door een speciale 
activiteit in deze week te organiseren, een 
bijdrage willen leveren aan de Week van 
de Ontmoeting. Op deze manier hopen wij 
samen met u een programma met laagdrem-
pelige activiteiten in Velsen op te stellen. Dit 
kan een activiteit zijn vanuit een organisatie, 
maar ook een mooi initiatief vanuit inwoners 
(bijvoorbeeld wandelmaatje, knutselclub, 
sporten, leeskring etc.). U kunt daarin een 
belangrijke rol spelen!

Aanmelden
Voor meer informatie en/of het aanmelden 
van één (of meerdere) activiteit(en) kunt u 
bij gemeente Velsen terecht via weekvande-
ontmoeting@velsen.nl. Aanmelden is mo-
gelijk tot 1 september.

Meld uw activiteit aan voor de 
Week van de Ontmoeting: 
Samen tegen eenzaamheid!

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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quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
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eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
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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 .
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volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
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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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imillacit modistentis ipsus sinis et, sime 
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ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre� ende wijk. Zij komen op voor het 
algemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-
groepen. Voor meer informatie, ga naar de 
website www.wijkplatformsvelsen.nl en kies 
in de kaart voor de gewenste wijk.

  Vergaderdata en locaties
De vergaderingen vinden weer op locatie 
plaats.  Aanmelden is niet nodig.

Waardering voor 
mantelzorgers
Zorgt u voor een familielid, voor bu-
ren of bekenden? Dan bent u misschien 
mantelzorger en kunt u de mantelzorg-
waardering aanvragen. Dit is een VVV-
cadeaukaart van € 25.

U bent mantelzorger als u meer dan vier uur 
per week en langer dan drie maanden voor 
een ander zorgt, zonder dat u daarvoor wordt 
betaald.

U kunt alleen mantelzorgwaardering aanvra-
gen als de persoon voor wie u zorgt in de ge-
meente Velsen woont. 
Ook jonge mantelzorgers kunnen de VVV-
cadeaukaart aanvragen!

Digitaal mantelzorgwaardering aanvragen
Vraag de VVV-cadeaukaart tot en met 31 
december 2021 aan via de website www.vels-
en.nl/mantelzorgwaardering of via deze QR 
code:

Geef uw mening over de gebiedsvisie Pont tot Park
IJmuiden is met het strand, de duinen en de haven een veel-
zijdige en aantrekkelijke plek om stedelijk te wonen en te 
ondernemen. Zeewijk en Oud-IJmuiden zijn door de vernieu-
wing van afgelopen jaren daar mooie voorbeelden van. In het 
gebied tussen het Pontplein en het Stadspark 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 kwaliteits-
slag die we in dit gebied kunnen maken door voor 4 september  
de enquête in te vullen via velsen.nl/pont-tot-park.  

Wmo en leerlingenver-
voer beperkt tijdens 
Formule 1 weekend
3 september t/m 5 september zijn de 
Formule 1 races in Zandvoort. Die 
dagen wordt grote verkeersdrukte 
verwacht in onze regio. Dit heeft ge-
volgen voor het vervoer door Regio-
Rijder.

Regiorijder heeft in overleg met de ge-
meenten besloten toch te rijden in het 
Formule 1 weekend. Het vervoer is wel 
beperkt. De verwachting is dat het extra 
druk is op de wegen waardoor Regiorij-
der het normale tijdschema niet haalt. 

Leerlingenvervoer
Vrijdag 3 september is leerlingenver-
voer van en naar Haarlem, Bloemen-
daal, Zandvoort en Heemstede mogelijk. 
Maar vanwege drukte rond de wegen 
naar Zandvoort is het tijdsschema erg 
onzeker. Regiorijder vraagt ouders/ver-
zorgers hier rekening mee te houden en 
zelf in te schatten of hun kind de drukte, 
vertraging e.d. aan kan. Regiorijder in-
formeert ouders die gebruik maken van 
leerlingenvervoer hierover per mail.

Wmo-vervoer
Voor Wmo-vervoer geldt een negatief 
reisadvies 3 t/m 5 september. De rit-
ten voor Wmo-vervoer worden van-
wege de drukte beperkt uitgevoerd in 
Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort 
en Heemstede. Regiorijder adviseert 
reizigers geen ritten te boeken voor 
deze gemeenten. Reizigers worden 
hierover per e-mail geïnformeerd.
Ook buiten deze gemeenten kunnen rit-
ten vertragen, reistijden langer zijn of rit-
ten worden geannuleerd door de drukte. 
 
Kijk voor alle actuele informatie op 
www.regiorijder.nl 

  Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2021 
Wijkplatform Locatie Tijd  Datum

Velsen-Noord De Stek 19:30 6 september en 
   4 oktober
IJmuiden-Noord Zalencentrum  19:30 1 september en
 Velserduin  13 oktober

IJmuiden-Zuid Zalencentrum  19:30 15 september en
 Velserduin  17 november

Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 5 oktober



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•  Dennenstraat 12, legaliseren dakterras 

(17/08/2021) 99986-2021
• Kennemerstrand 160,  vergroten van 

wind- en watersportcentrum en terras 
(18/08/2021) 100684-2021

• Loggerstraat 13, veranderen van voor- 
en zijgevel (18/08/2021) 100753-2021 

• Zeeweg 263, wijzigen gebruik van 
bedrijf naar wonen (begane grond) 
(19/08/2021) 100932-2021

• Strandweg 4, veranderen van gevels  
(19/08/2021) 101092-2021

• IJmuiderslag 1, vervangen trafostation 
(19/08/2021) 101271-2021

Santpoort-Noord
• Terrasweg 47, aanpassen draagcon-

structie (intern) (14/08/2021) 99126-
2021

• J.T. Cremerlaan 101, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (16/08/2021) 99457-2021

• Kieftendellaan 32, bouwen aanbouw 
en erker, vergroten 1e verdieping 
(16/08/2021) 99659-2021

Velserbroek
• Lepelaar 20, vervangen garagedeur 

(16/08/2021) 99554-2021

Verlengen beslistermijn 
 IJmuiden
• Strandweg 16, veranderen gevel-

bekleding, bouwen laad- en loskuil 
(16/08/2021) 76947-2021

• IJmuiderstraatweg 178, plaatsen dak-
opbouw (19/08/2021) 71117-2021

• Kaplanstraat 5A-C en James Watt-
straat 1A-B, intern en extern wijzigen 
gebouw (veranderen units, 1 extra unit, 
overheaddeuren, loopdeur, gevelbepla-
ting, metselwerk) (17/08/2021) 75128-
2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
 IJmuiden
• “24 Ice Beach Soccer 2021”, op 28 au-

gustus 2021 van 09:00 tot 18:30 uur, 
locatie: t.h.v. Kennemerstrand 172 
(06/07/2021) 99657-2021

• “Heel Cheers danst”, op 2 oktober 2021 
van 10:00 tot 22:00 uur, locatie: Ken-
nemerlaan 93A (17/08/2021) 100246-
2021

• “MTB Beach Race Hoek van Holland - 
Den Helder”, op 7 november 2021 van 
09:00 tot 12:30 uur, locatie: passage 
door de gemeente Velsen (18/08/2021) 
100509-2021

Velsen-Zuid
• Kennismakingsdagen der K.S.R.V. 

“Njord”, op 28 augustus 2021 van 14:15 
tot 21:00 uur, 29 en 30 augustus 2021 
van 09:00 tot 18:30 uur, locatie: Minis-
ter van Houtenlaan 123 A (18/08/2021) 

100744-2021

Santpoort-Noord
• “80e Pim Mullierloop”, op 10 oktober 

2021 van 09:30 tot 13:00 uur, locatie: 
diverse routes met als vertrek- en eind-
punt Kerkpad 59 (16/08/2021) 99792-
2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
 Santpoort-Noord
• Cotélaan 27, bouwen aanbouw (ach-

tergevel), vergroten en veranderen be-
staande aanbouw (zijgevel), plaatsen 
dakopbouw met dakterras, vervangen 
kozijnen (17/08/2021) 56148-2021

• Terrasweg 61, vergroten 1e verdieping 
(17/08/2021) 63625-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
 Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101A/101RD/101B, 

Wijkerstraatweg 119/121B, uitbrei-
den verdieping, verbouwen tot 5 ap-
partementen, veranderen straatgevels 
(19/08/2021) 56987-2021

Velserbroek
• J. Paxtonstraat 26, plaatsen raamkozijn 

(voorzijde) (17/08/2021) 83257-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
 IJmuiden
• “24 Ice Beach Soccer 2021”, op 28 au-

gustus 2021 van 09:00 tot 18:30 uur, 
locatie: t.h.v. Kennemerstrand 172 
(26/08/2021) 99657-2021

Velsen-Zuid
• Kennismakingsdagen der K.S.R.V. 

“Njord”, op 28 augustus 2021 van 14:15 
tot 21:00 uur, 29 en 30 augustus 2021 
van 09:00 tot 18:30 uur, locatie: Minis-
ter van Houtenlaan 123 A (26/08/2021) 
100744-2021

 Overige bekendmakingen
• Kennisgeving anterieure exploitatie-

overeenkomst 
• Bekendmaking naamgeving park bij 

Westerbegraafplaats in IJmuiden

 Een papieren versie van de bekendmakin-
gen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uit-
leenpunt 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  




