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Vrijdag 11 september wordt er een disco-
avond georganiseerd in het zwembad. Het 
recreatiebad wordt omgetoverd tot een ech-
te disco met lichte� ecten en onze DJ heeft 
weer te gekke muziek klaar staan om lekker 
op te dansen. Ook leuk voor je verjaardags-
partijtje!

Kom je ook?
Kaarten zijn tot 11 september 15.00 uur te 
verkrijgen bij de receptie van het zwembad. 

Komt je vader, moeder of een andere volwas-
sene mee, dan moeten zij hun kaartje reser-
veren via www.sportpasvelsen.nl

Kinderen zonder diploma dragen zwemvleu-
gels en hebben alleen toegang onder begelei-
ding van een betalende volwassene.

Van 18.15 tot 21.00 uur. Voor jeugd van 6 t/m 
14  jaar. Toegang: € 6,50
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Open Monumentendag 
Zaterdag 12 september 2020

Naar school! 
Velsense leermonumenten

Open Monumentendag NAAR SCHOOL!
Velsense leermonumenten 

Beste Velsenaren,
Met zijn allen hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om de 
verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Ik 
zei het eerder: in Velsen kunnen we het. En dat hebben we laten 
zien. Maar het virus is helaas nog steeds onder ons. 

Toename
De afgelopen tijd is het aantal besmettingen weer toegenomen. In 
de maand augustus kwamen er in Velsen 35 bevestigde nieuwe be-
smettingen bij, in de maand juli waren dat er maar zes. 

De gezondheid van je naasten
Niet alleen die toename baart mij zorgen, maar ook dat een deel 
van de mensen de coronaregels minder goed naleeft sinds de maat-
regelen versoepeld zijn. Niet iedereen houdt 1,5 meter afstand 
of blijft thuis bij verkoudheidsklachten. 
Afgelopen weekend werden de coronaregels in een aantal Velsense 
cafés stevig geschonden en dat levert acuut besmettingsgevaar 
op. Deze zaken kregen een offi ciële waarschuwing en we houden ze 
goed in de gaten. Gelukkig vormen zij de minderheid; verreweg de 
meeste horecaondernemers wil ik een groot compliment geven. Zij 
slagen erin om hun zaak wel ‘coronaproof’ te runnen. Duim omhoog 
voor hen!

Aan het begin van de zomer keken we reikhalzend uit naar het mo-
ment dat we meer vrijheden zouden krijgen. Ik maak me zorgen als 
de vrijheden die we nu hebben, aangegrepen worden om laconiek 
met de basisregels om te gaan. Dat brengt niet alleen jouzelf in 
gevaar om corona te krijgen, maar ook je familie en vrienden en 
vooral de kwetsbaren in onze gemeenschap.

We kennen de slogan: alleen samen houden we corona onder con-
trole. En zo is het. Ons samen aan de regels houden is de beste 
manier om te voorkomen dat de vrijheden van nu moeten worden in-
geperkt. Dan komt onze economie, ook de lokale, in grotere pro-
blemen. En de medewerkers in de zorg die nog bijkomen van de 
eerste coronagolf, worden weer enorm zwaar belast.

Voor wie houd jij 1,5 meter afstand?
Veel mensen worden in de huiselijke kring besmet. Tijdens  feest-
jes en etentjes thuis. Daarom doe ik een dringend beroep op jou 
om de basisregels te blijven opvolgen. Om 1,5 meter afstand te 
blijven houden. Vier verjaardagen klein, thuis met je gezin of 
enkele vrienden en houd afstand van elkaar. En mijd drukte, ook 
bij vrije tijd buitenshuis, zoals een bezoek aan het strand.

Wil je met mij in gesprek? Over jouw zorgen, maar ook over je 
positieve ervaringen en tips voor anderen? Sluit dan woensdag 
9 september om 16.30 uur aan bij mijn online spreekuur via de 
Facebookpagina van onze gemeente. 

Ik reken op jou! Alleen samen houden we corona onder controle. 

Jouw burgemeester, Frank Dales

Om cybercriminaliteit tegen te gaan 
zoekt gemeente Velsen Junior Cyber 
Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
die door het spelen van HackShield le-
ren hoe ze zichzelf en hun omgeving be-
schermen tegen online gevaren.
  
De maatschappij digitaliseert. Dat biedt kan-
sen, maar er zijn ook risico’s. Steeds meer 
mensen worden het slachto� er van cyber-
crime of gedigitaliseerde vormen van cri-
minaliteit. Via het spel HackShield leren we 
meer over de digitale wereld, zodat we de on-
line boeven te slim af zijn. Daar hebben we de 
hulp van Junior Cyber Agents bij nodig. 

HackShield  is een educatieve game die kin-
deren tussen de 8 en 12 jaar spelenderwijs 
opleidt  tot Junior Cyber Agents. In de game 

gaan de kinderen op avontuur met de fi ctie-
ve karakters Sanne en André. Samen vinden 
zij oplossingen voor digitale problemen zoals 
identiteitsfraude, cyberpesten en misbruik 
van privacy. Het spel is zo opgezet dat de kin-
deren ook hun omgeving betrekken bij het 
leerproces. 

De beste Cyber Agents uit Velsen worden in 
december gehuldigd op het gemeentehuis. 
Gemeente Velsen ziet de Cyber Agents na-
melijk als de helden van de toekomst. Kin-
deren tussen 8 en 12 jaar oud kunnen Hack-
Shield online spelen op www.joinhackshield.
nl/gemeente/velsen of de game downloaden 
in de App store. Meer informatie en een op-
roep van wethouder Jeroen Verwoort aan de 
kinderen in Velsen vind je op www.velsen.nl/
hackshield. 

Gemeente Velsen op zoek naar Ju-
nior Cyber Agents (8 tot 12 jaar)! 

In het weekend van 12 en 13 september zal 
er landelijk dit jaar een ‘light versie’ van de 
Open Monumentendag worden georgani-
seerd, met als thema: leermonument. Ook 
gemeente Velsen heeft vanwege het coro-
navirus besloten dit jaar niet actief open-
stellingen te organiseren, maar het aan de 
eigenaren van monumenten over te laten 
óf zij mee willen doen met de Open Monu-
mentendag en in welke mate. Zie voor meer 
informatie www.openmonumentendag.nl
  
Iedereen die een monument bezoekt, beleeft 
dat op een andere manier, maar vaak kun je er 
wat van leren. Bijvoorbeeld over de architec-
tuur of de betekenis van zo ’n pand of object 
voor zijn omgeving. 

Daarnaast zijn er ook monumenten die letter-
lijk een leerfunctie hadden of hebben, zoals 
scholen en universiteiten.  Ook in Velsen zijn 
nog diverse leermonumenten te vinden, zoals 
de Bosbeekschool die vorig jaar haar 150 jarig 
jubileum vierde. Het monumentale gebouw 
van het Vellesancollege was de eerste school 
voor voortgezet onderwijs in de gemeente. En 
het gebouw van het huidige Zee- en Havenmu-
seum was de eerste school voor visserij in Ne-
derland. 
Al deze leermonumenten geven een identiteit 
aan een plek en verbinden ons met die plek. Ze 
leren ons over het verleden en heden.

Brochure
Om de Open Monumentendag niet helemaal 
ongemerkt voorbij te laten gaan is door de ge-
meente een  brochure rondom het landelijke 
thema ‘Leermonument’ samengesteld. Er is 
een keuze gemaakt van de meest aanspreken-
de leermonumenten van Velsen. Zo kunt u toch 
uw eigen leermo(nu)ment beleven.  

De brochure is af te halen bij boekhandel Bre-

dero in Santpoort-Noord, boekhandel The 
Read Shop, e n de bibliotheek in IJmuiden en de 
bibliotheek in Velserbroek.  Ook vindt u infor-
matie op de website www.openmonumenten-
dag.nl.

Wij wensen u veel leesplezier. 

Discozwemmen Heerenduinen
Yes, we gaan weer lekker uit ons dak!
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AGENDA VAN DE SESSIES
Concept-Regionale Energiestrategie 
(RES)
De Nederlandse regering heeft afgesproken 
dat alle energie in Nederland in 2050 duur-
zaam is. In heel Nederland wordt nagedacht 
over hoe dit kan worden aangepakt. Dit 
proces heet de Regionale Energie Strategie 
(RES).
Ook voor de regio Noord-Holland Zuid waar 
Velsen deel van uit maakt is gekeken naar de 
kansen en mogelijkheden. Deze zijn vastge-
legd in de concept-RES. Tijdens deze oor-
deelsvormende sessie zullen de concept-RES 
en de wensen en bedenkingen daarop worden 
besproken. 
Woensdag 9 september van 19.00-20.30 uur 
in de Raadzaal

Nota Investeren en afschrijven 2020
De nota Investeren en afschrijven 2020 om-
vat richtlijnen die de gemeente hanteert voor 
besluitvorming bij investeringen en de admi-
nistratieve verwerking daarvan. Het kader 
bevat onder andere  voorschriften over af-
schrijven op activa, kredieten en wanneer in-
vesteringen geactiveerd worden op de balans.
Het kader moet worden geactualiseerd om-

dat er diverse wijzingen zijn geweest in de 
wettelijke voorschriften en in de structuur 
van de begroting.
Woensdag 9 september van 19.00-20.30 uur 
in de Rooswijkzaal

Historische kosten BRAK!
Voor de raadsvergadering van 25 juni 2020 
was er een informatieve memo aangeleverd 
die op hoofdlijnen inzicht gaf in de kosten 
die vanaf december 2013 zijn gemaakt voor 
BRAK!. De raad heeft toen aangegeven meer 
inzicht te willen in de kosten, voor de peri-
ode tot eind 2019. Hiermee heeft de raad een 
beter inzicht in wat er met de totale kosten 
van €695.000,- is gedaan en wat de resultaten 
zijn die hiermee behaald zijn. Tijdens deze 
informatieve sessie wordt hier een toelich-
ting op gegeven.
Woensdag 9 september van 19.00-20.30 uur 
in de Schoonenbergzaal

Impact van de coronacrisis
Op 10 juni is de raad tijdens een sessie geïn-
formeerd over de gevolgen van het coronavi-
rus voor de gemeente, deze sessie is een ver-
volgsessie daarop. Tijdens deze sessie geeft 

het college een toelichting geeft op de impact 
van het coronavirus op de gemeente Velsen 
tot nu toe. De verwachting is dat er keuzes 
moeten worden gemaakt om de negatieve im-
pact op Velsen te verminderen. 
Aan de hand van een discussienotitie kan er 
worden gesproken over scenario’s, de keuzes 
die kunnen worden gemaakt en de fi nanciële 
impact. De uitkomsten worden meegenomen 
voor de begroting 2021. 
Woensdag 9 september van 21.00-23.00 uur 
in de Raadzaal

Bijsturingsmaatregelen begroting
De Kadernota 2021-2014 geeft aan welk be-
leid de gemeente Velsen wil uitvoeren in de 
komende jaren. Echter, de komende jaren 
zijn er meer inkomsten van uitgaven waar-
door er een tekort is die moet worden opge-
lost. 
Er zijn verschillende maatregelen uitgewerkt 
om bij te sturen en bezuinigen. Tijdens deze 
sessie worden de mogelijke maatregelen 
toegelicht, zodat de raad daar keuzes in kan 
maken. 
Donderdag 10 september 19.30-22.30 uur in 
de Raadzaal

POLITIEK ACTIEF

Meldt u aan voor de cursus Politiek Actief 
via www.velsen.nl/politiekactief

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.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 3 septem-
ber 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 22 augustus tot en met 28 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
t.o. Edisonstraat 19, kappen boom 
(28/08/2020) 90410-2020
t.o. Tuindersstraat 47, kappen boom 
(28/08/2020) 90442-2020
 
Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 10, vergroten wo-

ning met opbouw (achterzijde) (26/08/2020) 
89498-2020
in Park Velserbeek, kappen 2 bomen 
(28/08/2020) 90459-2020 (Rijksmonument)

Santpoort-Zuid
Olga von Gotschlaan 7, wijzigen van de voor-
gevel en interne constructie (08/2020) 
89082-2020
in Van den Bergh Van Eysingaplantsoen 1, 
kappen boom (28/08/2020) 90450-2020
t.o. Wijnoldy Daniëlslaan 53, kappen boom 
(28/08/2020) 90472-2020
Bloemendaalsestraatweg 92, wijzigen interne 
constructie (27/08/2020) 90144-2020

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0008/0023, plaatsen tuin-
huis (23/08/2020) 87871-2020
Vlietweg 20, vernieuwen gevelmetselwerk 
(24/08/2020) 87936-2020
Hoofdstraat 270, kappen 2 bomen 
(24/08/2020) 88264-2020
Kerkerinklaan 34, uitbreiden 2e verdieping 
(achterzijde) (28/08/2020) 90582-2020

Driehuis
t.o. Van den Vondellaan 50,kappen boom 
(28/08/2020) 90408-2020

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
Velserduinweg 338-9000, tijdelijk (5 maan-
den) plaatsen afvoerpijp (25/08/2020) 
68358-2020
2e Havenstraat 3, bouwkundig splitsen, te-
rugbrengen naar originele staat nr. 3 en nr. 5 
(27/08/2020) 62219-2020

Santpoort-Noord
Dobbiuslaan 46, plaatsen erker (27/08/2020) 
69221-2020
Wüstelaan 92, legalisatie voor aanpassing dak 

en gevelindeling (27/08/2020) 69173-2020

Velserbroek
Schokker 22, vergroten woning met aan-
bouw, splitsen woning voor mantelzorg 
(25/08/2020) 66671-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Herculesstraat 32, wijzigen voorgevel 
(25/08/2020) 43025-2020

Velserbroek
De Sluistocht 16, vervangen erfafscheiding 
(25/08/2020) 41539-2020
Fregat 75 en 76, plaatsen aanbouw (voorzijde) 
(27/08/2020) 69603-2020

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
IJmuiden
‘Treckx’, op 30 september 2020 van 
07:00 tot 14:00 uur, locatie Kennemer-
strand,(25/08/2020) 89335-2020

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: 

Besluiten

Bij de sessies kunt u inspreken, dit kan alleen digitaal. Mocht u willen inspreken, meldt dit dan via gri¢  e@velsen.nl
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IJmuiden
Zeeweg 268, kappen (noodkap) (25/08/2020) 
85968-2020
Beukenstraat 32, realiseren van een op- en 
uitbouw (26/08/2020) 63823-2020  
Acaciastraat 13, plaatsen dakopbouw 
(26/08/2020) 73357-2020
Kromme Mijdrechtstraat 59, vergroten zol-
derverdieping (26/08/2020) 73301-2020

 Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen 23 bomen 
(25/08/2020) 51844-2020

Velserbroek
De Vliet 6, plaatsen dakkapel (voor en achter-
zijde) (25/08/2020) 87193-2020
Waterweegbree 2, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (28/08/2020) 78868-
2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 
Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen boom (nr. 
109) (25/08/2020) 51844-2020

Verleende fi lmvergunningen APV arti-
kel 2:7 

Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben fi lmvergun-
ning verleend voor: 
IJmuiden
“Doodstil (Penoza)”, op 3 en 4 september 
2020 van 18:00 tot 05:00 uur of van 12:00 tot 
01:00 uur, locatie 1ste Industriedwarsstraat 
4, Steiger Westerduinweg 4 en Egmondstraat 
18 (25/08/2020) 82843-2020

 




