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Ieder kind doet mee!
De scholen zijn weer begonnen! De ge-
meente Velsen vind het belangrijk dat er 
niemand wordt buitengesloten dus ‘ieder 
kind doet mee’
  
Daarom zijn er voor gezinnen met weinig fi -
nanciële middelen een aantal regelingen 

voor kinderen. Denk aan gratis zwemmen, 
fi etsvergoeding, schoolspullen, bijdrage voor 
lidmaatschap bij een sportclub enz.

Wilt u weten of uw kind(eren) in aanmerking 
komt voor de regelingen? Kijk dan snel op: 
www.velsen.nl/ieder-kind-doet-mee

Wethouder Jeroen Verwoort in 
gesprek met winkeliers
Wethouder Jeroen Verwoort is in gesprek 
met winkeliers over ondernemen in coro-
natijd. Hij vroeg ze hoe het gaat in hun 
winkels en of ze ergens hulp bij nodig 
hebben. Ook is er gesproken over de rol 
van de lokale middenstand en gemeente 
bij het verder terugdringen van het virus.
  
Bij winkeliers op bezoek
Op 19 augustus 2020 bezocht  de wethouder 
daarom de winkeliers op de Kennemerlaan 
en de Lange Nieuwstraat in IJmuiden om de 
stand van zaken in deze winkels te bespre-
ken. Deze week ging  Jeroen Verwoort langs 
bij winkeliers in Santpoort en het winkel-
centrum van Velserbroek.

Wethouder Jeroen Verwoort: ‘Het is altijd 
leuk om in gesprek te gaan met onze detail-
handel en horeca. Zij houden onze woonker-
nen levendig. Het zijn pittige tijden voor onze 
ondernemers, maar het was goed om te horen 
dat veel van hen in deze tijd toch het hoofd 
boven water weten te   houden. Creativiteit 

en ondernemerschap worden beloond. De 
toenemende waardering van de lokale win-
kelgebieden, ondersteund door onze Ik Koop 
Lokaal-campagne, wordt erg gewaardeerd, 
maar de vrees voor een tweede golf is groot. 
Die kan ernstige gevolgen hebben voor de 
lee� aarheid in onze kernen.’

De afgelopen maanden hebben we met z’n 
allen hard gewerkt om de verspreiding van 
het coronavirus onder controle te krijgen. 
Maar helaas is het virus ondanks deze in-
spanningen nog altijd onder ons. Het aantal 
besmettingen is de afgelopen weken aan het 
toenemen, ook in deze regio. Zowel de be-
smettingscijfers als het gedrag van een gro-
tere groep mensen baart de gemeente en de 
veiligheidsregio zorgen. Alhoewel het toe-
nemende aantal besmettingen grotendeels 
in huiselijke kring plaatsvindt is het ook van 
belang dat we in de openbare ruimte, win-
kels en horeca aandacht blijven houden voor 
de maatregelen. We moeten dus scherp blij-
ven.  

Zorgt u voor een familielid, buren of be-
kenden? Dan bent u misschien mantel-
zorger en kunt u de mantelzorgwaarde-
ring aanvragen.
  
Mantelzorgers zorgen bijvoorbeeld voor hun 
partner die extra hulp nodig heeft. Het zijn 
ook ouders die zorgen voor hun gehandi-
capte kind, of kinderen die zorgen voor hun 
chronisch zieke ouder. Buren die regelmatig 
boodschappen doen voor een ander of voor 
vervoer zorgen naar een dokter of ziekenhuis 
zijn mantelzorger. U bent mantelzorger als 
u meer dan vier uur per week en langer dan 
drie maanden voor een ander zorgt, zonder 
dat u daar voor wordt betaald.

Woont degene voor wie u zorgt in gemeente 
Velsen? Vraag dan de VVV-cadeaukaart van 
€ 25 aan. 

Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jonge-

ren die zorgen voor bijvoorbeeld een ziek fa-
milielid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, 
maar ook een oma of opa. Ook jonge mantel-
zorgers kunnen de cadeaukaart aanvragen!

Aanvraag
U kunt de VVV-cadeaukaart tot en met 31 de-
cember 2020 aanvragen via de website www.
velsen.nl/mantelzorgwaardering. Lukt dat 
niet, dan kunt u telefonisch een  aanvraag-
kaart aanvragen bij de gemeente Velsen op 
telefoonnummer 14 0255. De voorwaarden 
staan op de website en op de aanvraagkaart. 

Informatie en advies
De gemeente helpt mantelzorgers graag met 
het vinden van informatie, ondersteuning en 
advies. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de consulenten van Socius Centrum Mantel-
zorg via telefoonnummer 088-8876900, zij 
geven u informatie over praktische zaken, 
zoals vergoedingen en toeslagen. Ook  onder-
steunen zij u als de zorg te zwaar wordt. 

VVV-cadeaukaart van € 25 
voor mantelzorgers

Kunstenaars duo Jelmer en Koen van Bier 
en Brood, zijn gestart met het aanbrengen 
van een spraakmakende muurschildering 
(mural) in het havengebied van IJmuiden. 
De muurschildering komt op twee muren, 
van Wageningen Marine Research  en aan-
nemersbedrijf de Branding. De uitvoering 
startte op 17 augustus en loopt door tot 
eind augustus 2020. Wethouder Jeroen 
Verwoort maakte op 26 augustus kennis 
met de kunstenaars op locatie en bekeek 
het afgeronde kunstwerk op de muur van 
de Branding en het kunstwerk in wording 
bij Wageningen Marine Research.   Het mo-
ment was met de harde wind wel goed erg 
passend bij het IJmuiden Rauw aan Zee 
motto “Slecht weer bestaat niet alleen 
slechte kleding”.
  
In het havengebied van IJmuiden realiseren 
we deze zomer op  verschillende locaties langs 
de route naar IJmuiden aan Zee Street art. De 
gemeente zocht hierin de samenwerking met 
Amsterdam Street Art (ASA) en maakte ge-
bruik  van de expertise van de Velsense kunst-

commissie.   Het project heet “Kantje Pikken” 
met een knipoog en verwijzing naar de IJmui-
dense betekenis om heerlijke verse vis in de ha-
ven te eten en ondertussen (al dan niet wande-
lend) naar de verschillende schepen te kijken.
Op bijgaande foto is te zien hoe wethouder Je-
roen Verwoort, samen met de eigenaren van de 
ter beschikking gestelde muren,  Tammo Bult 
van Wageningen Marine Research en Jan Stolk 
van Aannemingsbedrijf de Branding, het afge-
ronde kunstwerk op de muur van de Branding 
bekijkt.    Sige Bart, raadslid van de LGV was 
ook aanwezig omdat Street art op zijn verzoek 
in een aangenomen motie in de Raad is toege-
voegd aan het masterplan de Rauwe Loper.
 Het realiseren van Street art  is een onderdeel 
van het project   ”de Rauwe Loper” van de ge-
meente Velsen. Met de uitrollen van de rauwe 
loper laten we de bezoekers en inwoners van 
IJmuiden het rauwe karakter van IJmuiden er-
varen   We laten met trots   zien wat IJmuiden 
allemaal te bieden heeft.  
Zie voor actuele informatie Facebook pagina   
ASA, of IJmuiden Rauw aan Zee #Kantje Pik-
ken.

Street art in havengebied 
krijgt vorm

(Foto Reinder Weidijk)

(Foto Reinder Weidijk)
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Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 27 augus-
tus 2020. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met afdeling Fysiek Domein 
(tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 15 augustus tot en met 21 au-
gustus 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zeeweg 268, kappen boom (noodkap) 
(18/08/2020) 85968-2020
van Wassenaerstraat 22, snoeien boom 

(18/08/2020) 86056-2020
Berkenstraat 31, plaatsen dakopbouw 
(18//08/2020) 86232-2020
Lange Nieuwstraat 365A, plaatsen scootmo-
biel-box (18/08/2020) 86249-2020
nabij Briniostraat 16 (HBS- grasveld), tij-
delijk (1 jaar) plaatsen sportcontrainer 
(18/08/2020) 86618-2020

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 37, kappen boom 
(18/08/2020) 86098-2020

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 58A, plaatsen dakopbouw 
(18/08/2020) 86251-2020
Hagelingerweg 225, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (20/8/2020) 87215-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen boom 

(18/08/2020) 86247-2020

Velserbroek
De Vliet 6, plaatsen dakkapel (voor en achter-
zijde) (20/08/2020) 87193-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Eenhoornstraat 2, uitbreiden tijdelijke nood-
lokalen, verlengen in standhoudingstermijn 
(12 maanden) (18/08/2020) 65325-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 251, wijzigen voorgevel 
(20/08/2020) 66539-2020

Santpoort-Noord
Kerkweg 103, uitbreiden 1e verdieping, plaat-
sen dakkapel (voorzijde) (18/08/2020) 
64403-2020

Velserbroek
Rijksweg 241, plaatsen zonnepanelen in veld-
opstelling (18/08/2020) 55776-2020

Ingetrokken aanvraag fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
Driehuis
Tot de dood ons scheidt, op 26 en 27 augus-
tus 2020, locatie:Nicolaas Beetslaan 24, 
(04/08/2020) 81360-2020

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Willebrordstraat 45, legaliseren van kamer-
verhuur (4 kamers, 4 personen) (18/08/2020) 
59170-2020
Bik- en Arnoldkade ong. (naast 21), bouwen 
28 appartementen (18/08/2020) 44367-2020
Pruimenboomplein 30, plaatsen balkonbe-
glazing (21/08/2020) 76765-2020

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B, brandveilig gebruik 3e 
t/m 5e verdieping (18/08/2020) 103456-2019

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 30, vergroten 2e verdieping 
inclusief een dakkapel (20/08/2020) 79435-
2020
Dinkgrevelaan 18, vervangen garagedeur 
(21/08/2020) 79191-2020

Velserbroek
Rietkamp 45, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(19/08/2020) 76512-2020

Verleende omgevingsvergunning – uitge-
breide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor:

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B, het brandveilig ge-
bruik van de 3e tot en met 5e verdieping 
(18/08/2020) 103456-2019

De omgevingsvergunning en de bijhorende 
stukken ligt met ingang van 28 augustus 2020 
gedurende zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. 

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ontwerp om-
gevingsvergunning, en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs 
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd 
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te 
zijn ingediend binnen een termijn van zes we-
ken met ingang van de dag na die waarop het 
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank 

Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre� en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaard

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
Herenlaan 4 A, kappen boom (18/08/2020) 
68733-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld voor: 

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 422, plaatsen 3 vlaggen-
masten (18/08/2020) 56609-2020

Velserbroek
Rietkamp 45, plaatsen dakkapel (voor- en 
achterzijde) (20/08/2020) 67433-2020

Verleende fi lmvergunningen APV arti-
kel 2:7 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben fi lmvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
“Doodstil (Penoza)”, op 21 augustus 2020 
van 12:00 tot 01:00 uur, locatie: 1e In-

dustriedwarsstraat 4 en Bronsstraat 33 
(18/08/2020) 82843-2020

Driehuis
“Hoe mijn koele ouder in de cel belandden” 
(voorheen TTDOS), op 2 en 3 september 2020 
van 08:00 uur tot 19:00 uur, locatie: Nicolaas 
Beetslaan 24 (20/08/2020) 84664-2020   

De burgemeester van Velsen heeft het hierna 
volgende besluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het onderstaande besluit gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Velsen of 
burgemeester van Velsen  Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Strandrace IJmuiden,  op 3 oktober 2020 van 
9:00 tot 19:00 uur en 4 oktober 2020 van 9:00 
tot 18:00 uur, locatie: zones 1 en 2 van het  
IJmuider strand (18/08/2020)

Besluiten

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o§  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.


