
De gemeente Velsen wil, zodra dat weer 
kan, ruimte geven aan zowel grote als 
kleine evenementen. De gemeente heeft 
een groot aantal locaties voor evene-
menten, klein en groot, pleinen en land-
goederen, diverse havens en een breed 
strand. Maar niet alle terreinen zijn ge-
schikt voor alle soorten evenementen, 
bijvoorbeeld vanwege de aangrenzende 
woningen of beperkte mogelijkheden 
voor verkeer en parkeren.

Alle mogelijke evenementenlocaties in de 
gemeente zijn in beeld gebracht. We hebben 
daarbij gekeken naar locaties waar tot nu toe 
al evenementen gehouden worden, maar ook 
naar nieuwe locaties die geschikt zouden kun-
nen zijn voor evenementen. Per locatie heb-
ben we normen opgesteld. Bijvoorbeeld het 
aantal evenementen dat op die locatie per jaar 
mag worden georganiseerd, het aantal bezoek-
ers dat is toegestaan en de hoeveelheid geluid 
die mag worden geproduceerd.

Wij horen graag uw mening
Op 14, 15 en 16 september organiseert ge-
meente Velsen online informatieavonden 
over het beleid voor evenementenlocaties. De 
bijeenkomsten starten om 19.00 uur via Zoom.
• Dinsdag 14 september. Locaties in Vel-

serbroek, Santpoort-Noord, Santpoort-
Zuid

• Woensdag 15 september . Locaties in 
IJmuiden

• Donderdag 16 september. Locaties in 
Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis

Het gesprek gaat over het aantal evenementen 
per locatie en de randvoorwaarden waarop we 
evenementen willen toestaan. Onderwerpen 
kunnen zijn: het aantal bezoekers, de hoeveel-
heid geluid, de begrenzing van de locaties. 
Ook locaties die door ons niet zijn uitgewerkt, 
zouden aan bod kunnen en mogen komen.

Meer informatie en aanmelden voor een online 
informatieavond: www.samenspelvelsen.nl 

Evenementenlocaties
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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

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.
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arum ut ilite adist dolorpo rerature, tem 
sum aut aut miliquam cus, eossi dolupta-
tur sum arum ut as magniet mincte omni 
dellenis provide nihilitia consecerovit 
quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as mag-
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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consecerovit quis eicte plaborr.
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volupti consequodis abore que natureped 
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volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
ilite adist dolorpo rerature, tem sum aut 
aut miliquam cus, eossi doluptatur sum 
arum ut ilite adist dolorpo rerature, tem 
sum aut aut miliquam cus, eossi dolupta-
tur sum arum ut as magniet mincte omni 
dellenis provide nihilitia consecerovit 
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  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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 
imperum dolore perrum ut ea iunt lis qu-
undelibus et esequiant abo. At faccabo.In-
imillacit modistentis ipsus sinis et, sime 
experro te videbis dolorem delestotam si-
num assente niae si dita cum laboriaest a 
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molut mo excepta temquia vollaut et que 
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Velsen viert de Open Monumentendag op 
zondag 12 september 2021.  Aansluitend op 
het landelijke thema staat deze dag in het 
teken van inclusief erfgoed: erfgoed voor 
iedereen. 

Dat erfgoed voor iedereen is, is niet altijd van-
zelfsprekend geweest. Veel panden die wij nu 
als monument kunnen bezoeken waren jaren 
en soms zelfs eeuwenlang ontoegankelijk, zoals 
bijvoorbeeld de buitenplaatsen. Toch zijn er ook 
in Velsen panden die juist gebouwd zijn om hun 
deuren open te stellen voor anderen. Kerken, 
herbergen en gemeentehuizen zijn hiervan de 
meest aansprekende voorbeelden. Of andere 
plekken van samenkomst waar iedereen gelijk 
was of is zoals koemarkten of begraafplaatsen. 
Naar aanleiding van het thema is een brochure 
gemaakt. Deze gratis brochure ‘Wees Welkom!’ 
is af te halen bij boekhandel Bredero in Sant-
poort-Noord, boekhandel The Read Shop, het 
gemeentehuis en de bibliotheek in IJmuiden en 
de bibliotheek in Velserbroek.  

Activiteiten
Tijdens de Open Monumentendag worden op 
verschillende locaties speciale openstellingen 
en activiteiten voor publiek georganiseerd. 
Deze zijn vrij toegankelijk tenzij anders ver-
meld. Informatie hierover is te vinden op 
www.openmonumentendag.nl. 
Daarnaast wordt op dezelfde dag ‘Ontdek Velsen’ 
georganiseerd. Tijdens dit nieuwe evenement 
kunt u op de fi ets of lopend een rondje maken 
langs de parels van Velsen. Van de schouwburg 
tot de horeca en van de musea tot de maakindus-
trie. Deelname is gratis. Zie voor het volledige 
programma www.ijmuiden.nl/ontdekvelsen.

 Begraafplaats Duinhof
Tijdens Open Monumentendag opent begraaf-
plaats Duinhof de deuren van de aula en zijn 
er die dag drie rondleidingen, om 11.00 uur, 
om 13.00 uur en de laatste om 15.00 uur, iedere 
rondleiding duurt ongeveer een uur. Tijdens de 
rondleiding krijgt u o.a. een stukje geschiedenis 
over de bouw en de renovatie van het afgelopen 
jaar te horen.

De gemeente wil zorgvuldig omgaan 
met de mooie historische parken en 
buitenplaatsen in Velsen. Daarom 
zijn we gestart met het opstellen van 
versterkingsplannen voor de buiten-
plaatsen. We beginnen met Velserbeek, 
Schoonenberg en Spaarnberg. In deze 
plannen schrijven we onze ideeën op 
over het beheer en de inrichting voor 
de komende jaren. Voor we de plannen 
opschrijven, willen we graag weten 
wat u belangrijk vindt. 

We willen daarom met u wandelen op de 
buitenplaatsen. Want we kunnen nog beter 
met elkaar in gesprek als we daadwerke-
lijk langs de plekken lopen waar het over 
gaat. De wandelingen gaan plaatsvinden op 
buitenplaatsen Velserbeek, Schoonenberg 

Wandel en praat mee over buitenplaatsen in Velsen

Open Monumentendag in 
Velsen

Agenda van de sessies van 9 september

    Presentatie accountant
De accountant geeft, als adviseur van de 
gemeenteraad, inzicht in de landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van ge-
meentefi nanciën en de gevolgen daarvan 
voor de gemeente Velsen. Deze infor-
matie helpt de raadsleden in de keuzes 
die zij moeten maken voor de begroting 
van de gemeente Velsen voor de periode 
2022-2025. 

    Financieel perspectief en de dilem-
       ma’s voor de begroting 2022-2025

Het fi nanciële beeld voor de gemeente 

Velsen is op dit moment onzeker. Mo-
gelijk zijn er de komende jaren meer 
kosten dan dat er inkomsten zijn. Veel 
is a� ankelijk van besluiten door het  
nieuwe kabinet. Daardoor is het nog niet 
duidelijk wat het fi nanciële e� ect is voor 
gemeenten en daarmee onze Begroting 
2022.
In deze sessie worden de raadsleden 
geïnformeerd over de huidige stand van 
zaken en krijgen zij de gelegenheid om 
hun voorkeur uit te spreken over de keu-
zes die nog moeten worden gemaakt voor 
de komende begroting. 

Wist u dat?

Als inwoner kunt u altijd inspreken over 
een onderwerp dat op de agenda staat van 
de sessies. Wilt u over een ander onder-
werp inspreken, dan kan dat bij de raads-
vergadering tijdens het actualiteitenuurtje. 
Vanwege de coronamaatregelen wordt de 
sessie digitaal gehouden en is ook het in-
spreken digitaal. 

Wilt u graag inspreken? Neem dan contact 
op met de gri�  e via gr i�  e@velsen.nl of 
0255-567251.

Velsen geen Bende
Op 18 september is het World Clean Up 
Day, en zetten we de hele maand septem-
ber in het teken van zwerfafval. Komt 
u in september ook zwerfafval oprui-
men? Woensdag 8 september van 14:00 
- 16:00 uur bij het skatepark in Sant-
poort Noord, woensdag 15 september
van 14:00 - 16:00 uur bij het winkel-
centrum Velserbroek en woensdag 
29 september 14:00 - 16:00 uur op Ko-
ningin Wilheminakade in IJmuiden.

Oprapen van zwerfafval en het in de juiste 
afvalbak doen, mag natuurlijk altijd, maar 
op deze middagen doen we het met elkaar en 
gaan we extra ons best doen voor een schone 
wijk. Komt u ook helpen? Neem dan uw ei-
gen opruimmateriaal zoals handschoenen 
en een afvalzak mee! Vindt u onderweg 
plastic fl esjes? Houd de fl esjes apart, want 
de plastic fl esjes worden naar de CatchFish 
op het strand in IJmuiden gebracht.

Bij de wijkmobiel kunt u informatie krijgen 
over lid worden van de BeestenBende. Wilt 
u vaker samen in de buurt opruimen? U kunt 
tips krijgen over hoe u in actie kunt komen. 
Er is ook informatie over wat de gemeente 
en andere partijen in de wijk doen om de 
wijk schoon te houden. U bent ook welkom 
bij de wijkmobiel voor een gezellig praatje 
onder genot van ko�  e, thee of limonade.

Wij hopen u  in september te zien!

Wat is uw ervaring met cybercriminaliteit?
Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving 
die getro� en is door cybercriminaliteit. 
Denk daarbij aan oplichting via verkoop-
websites, WhatsApp of via datingsites, 
maar ook aan phishing, hacking en ransom-
ware per sms of e-mail.  Dit kan helaas ie-
dereen overkomen. Door het delen van er-
varingsverhalen wil Noord Holland Samen 
Veilig (NHSV), Slachto� erhulp Nederland 
en gemeente Velsen inwoners voor de ge-
volgen van cybercriminaliteit waarschu-
wen. U kunt daarbij helpen. 

NHSV - een samenwerkingsverband tussen 
politie, Openbaar Ministerie en 34 gemeenten 

(waaronder gemeente Velsen) – zoekt via de 
website www.hetslachto� erspreekt.nl slachtof-
fers van cybercriminaliteit die (anoniem) hun 
verhaal willen vertellen. Door ervaringsverha-
len te delen vergroten we het bewustzijn rond de 
gevaren van cybercriminaliteit. 

Meld uw verhaal
Bent u benadeeld door een vorm van cybercrime 
en wilt u (anoniem) uw verhaal met anderen 
delen en uw omgeving attenderen op de risico’s 
en gevolgen? Kijk dan op www.velsen.nl/wat-is-
uw-ervaring-met-cybercriminaliteit voor meer 
informatie. U kunt uw ervaring mailen naar 
info@nh-sv.nl.

en Spaarnberg. Ze duren circa 1,5 uur.

Wanneer?
• 14 september, 19:30 uur- Velserbeek  

(entree Parkweg)
• 16 september, 19:30 uur- Schoonen-

berg (entree Waterloolaan, naast V.V 
Waterloo)

• 21 september, 19:30 uur- Spaarnberg 
(Wustelaan/Spaarnberglaan, tegen-
over restaurant Boschbeek)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een wandeling 
door een e-mail te sturen naar buitenplaat-
sen@velsen.nl. Vermeld in uw e-mail uw 
naam, telefoonnummer en e-mailadres en 
natuurlijk op welke buitenplaats u mee wilt 
wandelen. Hopelijk tot in september!



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
• Snelliusstraat 14, plaatsen dakop-

bouw (achterzijde) (23/08/2021) 
102159-2021

• Heerenduinweg 12, plaatsen ledver-
lichting op padelbanen (23/08/2021) 
102519-2021

• Lagersstraat ong. kavel 11, bouwen 
woning (24/08/2021) 102941-2021

• Dokweg 8, verbouwen tot short-stay
hotel (25/08/2021) 103400-2021

• Frans Naereboutstraat 66, vergroten 
woon- winkelpand d.m.v. toevoe-
gen 2 appartementen (26/08/2021) 
103963-2021

• 4e Havenstraat 20, vergroten be-
drijfspand (27/08/2021) 104505-
2021

Velsen-Zuid
• Oostbroekerweg 17A, bouwen tijde-

lijke (10 jaar) speelhal (25/08/2021) 
103502-2021

Velsen-Noord
• Leeghwaterweg 1 B, brandveilig ge-

bruik (23/08/2021) 102069-2021

Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Daniëlslaan 2, vervangen 

tuinmuur (27/08/2021) 104382-
2021

Santpoort-Noord
• Burgemeester Enschedélaan 63, kap-

pen 3 bomen (23/08/2021) 102312-
2021

• Hagelingerweg 167, verbouwen 
tot 3 appartementen (27/08/2021) 

104600-2021

Velserbroek
• Waterlobelia 1, plaatsen dakkapel-

len (voor- en achterzijde) 103369-
2021 

• De Zeiler 172 , plaatsen berging 
(25/08/2021) 103587-2021

• Wagenmakerstraat 41, vervangen 
gevelplaten (26/08/2021) 103976-
2021

Verlengen beslistermijn 
 IJmuiden
• Kennemermeer 27, tijdelijk plaatsen

3 recreatie-eenheden (24/08/2021) 
79596-2021

• Strandweg 4, splitsen deel bestaande
loods, plaatsen brandwerende schei-
dingswand (24/08/2021) 72460-
2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
 IJmuiden
• Kanaalstraat 57 en 57 RD, wijzigen 

gebruik van woning naar 2 apparte-
menten (26/08/2021) 90978-2021

Velserbroek
• Johanna Westerdijkstraat 20 , lega-

liseren pergola met groen dak (voor-
zijde) (24/08/2021) 40285-2021

Ingediende aanvraag onthe�  ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
IJmuiden
• Margadantstraat / Kruiten-

straat, vlinderen betonnen vloer, 
op 9 september 2021 vanaf 19:00. 

(27/08/2021) 104780-2021

Ingetrokken aanvraag standplaats-
vergunning
 Velserbroek
• “verkoop oliebollen”, van 29 no-

vember 2021 t/m 29 november 
2026, maandag t/m zondag. Loca-
tie: Vestingsplein te Velserbroek 
(26/08/2021) 101459-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
 IJmuiden
• Diezestraat 4, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (24/08/2021) 92479-
2021

• Lagersstraat ong. (kavel 10), bouwen 
woning (24/08/2021) 78655-2021

• Velserduinweg 19, 21, 21A, verbou-
wen (intern, binnentuin en gevels), 
gebruiken voor begeleid wonen 
(24/08/2021) 65201-2021

• Kennemerlaan 224, wijzigen gebruik 
van winkel naar 2 appartementen 
(26/08/2021) 39067-2021

Santpoort-Noord
• Sabastraat 13, plaatsen dakopbouw 

(26/08/2021) 80928-2021

Driehuis
• Hiëronymus van Alphenlaan 7, groot-

schalig verbouwen woning (vergro-
ten begane grond en verdiepingen, 
verhogen kap, buitengevelisolatie, 
vervangen vloeren, plaatsen kelder) 
(26/08/2021) 20495-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
 IJmuiden
• Kanaalstraat 27, wijzigen gebruik 

woning naar 2 woningen, bou-
wen kelder en realiseren dakterras 
(24/08/2021) 61783-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Meeuwenlaan 49, plaatsen dakop-

bouw (achterzijde) (23/08/2021) 
72206-2021

• Zeeweg 263, wijzigen gebruik van 
bedrijf naar wonen (begane grond) 
(24/08/2021) 100932-2021

• Trompstraat 32, plaatsen dakop-
bouw (24/08/2021) 78481-2021

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 167, bouwen van 

extra laag, vernieuwen kozijnen, 
verbouwen tot 4 appartementen 
(19/08/2021) 67366-2021

Overige bekendmakingen
• Tweede wijziging op de Legesveror-

dening 2021
• Aanleg individuele gehandicapten-

parkeerplaats Dinkelstraat 5, 1972 
NB  IJMUIDEN

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

Coronanieuws

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