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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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tium imperum dolore perrum ut ea iunt 
lis quundelibus et esequiant .
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De gemeente wil zorgvuldig omgaan met de 
mooie historische parken en buitenplaat-
sen in Velsen. Daarom zijn we gestart met 
het opstellen van versterkingsplannen 
voor de buitenplaatsen. 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 op-
schrijven, willen we graag weten wat u be-
langrijk vindt. 

We willen daarom met u wandelen op de buiten-
plaatsen. Want we kunnen nog beter met elkaar 
in gesprek als we daadwerkelijk langs de plek-
ken lopen waar het over gaat. De wandelingen 
gaan plaatsvinden op buitenplaatsen Velser-
beek, Schoonenberg en Spaarnberg. Ze duren 
circa 1,5 uur.

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

tree Parkweg)
• 16 september, 19:30 uur- Schoonenberg 

(entree Waterloolaan, naast V.V Waterloo)

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

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

Evenementenlocaties

Agenda van de sessies van 16 september

Met uitzondering van de sessie over Lev-
vel5, worden de sessies digitaal gehouden. 

    Pont tot Park
De gebiedsvisie Pont tot Park beschrijft 
de gewenste ontwikkelrichting van 
grofweg het gebied tussen het Pontplein, 
het Stadspark, de Heerenduinweg en 
de Kanaaldijk. Met de uitvoering van 
de gebiedsvisie moet IJmuiden worden 
klaargestoomd voor de toekomst.  De na-
dere uitwerking en de uitkomst van het 
samenspel wordt met de raad gedeeld.

    Financiële bijdrage Levvel5
Levvel5, een aanbieder van jeugdhulp, 
verkeert in fi nanciële moeilijkheden. 
Daardoor maakt de gemeente zich zorgen 
over de continuïteit van hulp aan inwo-
ners. Om tot een oplossing te komen, zijn 
meerdere opties onderzocht. Het voorstel 
is om een bedrag in te leggen, zodat aan 
een oplossing kan worden gewerkt. 

    Beleidskader participatie
Er wordt gewerkt aan een nieuw be-
leidskader dat de samenwerking tussen 
gemeente en samenleving optimaal 

faciliteert. De raad wordt geïnformeerd 
over de stand van zaken en de uitkomsten 
van de gesprekken met de samenleving. 
Daarnaast gaat de raad in gesprek over 
de eigen rol bij participatie, wijkgericht 
werken en participatie in de Omgevings-
wet. 

    Invoering Recycletarief
Door het invoeren van een recycletarief 
wordt de afvalsto� enhe�  ng gesplitst 
in een variabel tarief en een vast tarief. 
Inwoners die hun afval goed scheiden 
betalen een lagere (variabele) he�  ng 
dan inwoners die dat niet of minder 
goed doen. Het variabele belastingdeel is 
gebaseerd op de hoeveelheid restafval die 
bewoners aanbieden. 

    Regiovisie Jeugdhulp
 Zuid-Kennemerland en de IJmond staan 
samen voor de opgave te zorgen voor goe-
de jeugdhulp die aansluit bij de behoeften 
en mogelijkheden van jeugdigen, ouders 
en gezin. Samen met jeugdigen, ouders, 
aanbieders en samenwerkingspartners 
zijn doelen geformuleerd voor de ko-

mende jaren. Deze doelen zijn vastgelegd 
in de regiovisie jeugdhulp. 

    BIZ Kennemerlaan en Regionale 
Ontwikkelmaatschappij

Tijdens deze sessie worden twee onder-
werpen besproken: 
A. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) 
is een afgebakend gebied, waarbinnen 
ondernemers gezamenlijk investeren 
in de kwaliteitsverbetering van hun 
bedrijfsomgeving. Het doel is dat door de 
ondernemers gezamenlijk wordt geïnves-
teerd in het gebied, de organisatiegraad 
wordt verhoogt en regie wordt gevoerd 
over het gebied. Ondernemers aan de 
Kennemerlaan zijn voornemens om een 
BIZ op te richten. 
 B. In de Metropoolregio Amsterdam is 
gewerkt aan de oprichting van een Regi-
onale Ontwikkelmaatschappij (ROM). 
De ROM moet door middel van investe-
ringen duurzaamheid en innovatie in de 
regio gaan aanjagen. Met de ROM komt 
€165 miljoen beschikbaar voor duurzame 
economische stimulering. 

De visie van

De visie van 
Cas Schollink, 
fractievoorzitter VVD. 

Scan de QR code voor 
het artikel op onze 
website!

Koopstromenonderzoek 
2021 in september van 
start
De detailhandel is de afgelopen jaren 
veranderd. Gemeenten en provincies 
zetten zich samen met winkeliers in 
voor aantrekkelijke winkelgebieden en 
een compleet winkelaanbod. Om dit zo 
goed mogelijk te doen, start begin sep-
tember in de provincie Noord-Holland 
een groot consumentenonderzoek. Dat 
onderzoek brengt in beeld waar inwo-
ners kopen en hoe tevreden ze zijn over 
de winkelgebieden. Ook de gemeente 
Velsen neemt deel aan dit onderzoek 
uitgevoerd door I&O Research.

Uitnodiging
Begin september ontvangt een groot deel 
van de huishoudens een uitnodiging om aan 
het onderzoek deel te nemen. Heeft u geen 
brief gekregen maar wilt u wel meedoen? 
Dat kan! U kunt de vragenlijst hier invul-
len: www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. 
Onder alle deelnemers van het onderzoek 
worden 100 Horeca Cadeaukaarten van 25 
euro verloot.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek 
kijk op www.kso2021.nlZorgpoort gaan weer van start! 

Voor uitkeringsgerechtigde inwoners van 
gemeente Velsen die willen werken in de 
zorg

Ontvangt u een uitkering en wilt u graag wer-
ken in de zorg? In oktober 2021 start Zorgpoort 
weer. Een unieke kans voor uitkeringsrechtigde 
inwoners van gemeente Velsen om onder bege-
leiding de stap te zetten naar werken in de zorg!

Op 28 september 2021 van 9:00 tot 10:30 uur 
organiseert gemeente Velsen samen met Net-

werkpro en Zorgbalans een kennismakingsbij-
eenkomst op het gemeentehuis van gemeente 
Velsen. U bent van harte welkom om vrijblij-
vend kennis te maken met Zorgpoort.
Bij aankomst kunt u zich melden bij de ingang 
van het gemeentehuis aan de zijde Plein 1945 in 
IJmuiden. Vanaf 8:45 uur staat de ko�  e en thee 
klaar.

Heeft u alvast een vraag? Dan kunt u contact 
opnemen met de consulenten van gemeente 
Velsen. U bereikt hen via 0255-567000.

 Wanneer u twijfelt of u een omgevings-
vergunning kunt krijgen voor uw plan, 
was het mogelijk om eerst een voorlo-
pige aanvraag (principeaanvraag) in te 
dienen. De gemeente beoordeelde dan of 
uw bouwplan kans van slagen heeft.

Helaas kan de gemeente vanwege de grote ho-
eveelheid aanvragen tijdelijk geen voorlopige 
aanvragen omgevingsvergunning voor bouw-
en of verbouwen meer in behandeling nemen. 
Deze stop op voorlopige aanvragen gold tot 1 
september en is voorlopig  verlengd tot 1 feb-

ruari 2022.

Wel kunt u direct een o�  ciële aanvraag om-
gevingsvergunning indienen. Voor algemene 
informatie (geen toetsing) over mogeli-
jkheden om te (ver)bouwen kunt u contact 
opnemen met het Klantcontactcentrum van 
de gemeente via tel. 14 0255 (zonder kengetal 
ervoor) of tel. 0255-567200.
We vinden het vervelend dat we deze dienst 
tijdelijk niet me er aan u kunnen bieden en 
steken veel energie in het vinden van nieuwe 
medewerkers voor Team Vergunningen. 

 Tijdelijke stop principeaanvraag bouwplannen 

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 
kunnen zijn voor evenementen. Per locatie 
hebben we normen opgesteld. Bijvoorbeeld 
het aantal evenementen dat op die locatie per 
jaar mag worden georganiseerd, het aantal 
bezoekers dat is toegestaan en de hoeveel-
heid geluid die mag worden geproduceerd.

Wij horen graag uw mening
Op 14, 15 en 16 september organiseert de 
gemeente 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 L o c a -
ties in IJmuiden

• Donderdag 16 september L o c a t -
ies in Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Drie-
huis

Het gesprek gaat over het aantal evenement-
en per locatie en de randvoorwaarden waar-
op we evenementen willen toestaan. Onder-
werpen kunnen zijn: het aantal bezoekers, 
de hoeveelheid geluid, de begrenzing van de 
locaties. Ook locaties die door ons niet zijn 
uitgewerkt, zouden aan bod kunnen en mo-
gen komen.

Meer informatie en aanmelden voor een 
online informatieavond: www.samenspelv-
elsen.nl  foto  

Evenementenlocaties



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•	 Bestevaerstraat	14,	vergroten	woning

achterkant	(recht	optrekken	gevel)	
(30/08/2021)	104994-2021

•	 Tussenbeeksweg	60,	legaliseren	ka-
mergewijze	verhuur	van	4	kamers	
(31/08/2021)	105432-2021

•	 Zeeweg	239,	vervangen	puien	en	
plaatsen	dakterras	met	pergola	
(01/09/2021)	106519-2021

•	 Trompstraat	32,	plaatsen	dakop-
bouw	(02/09/2021)	106837-2021

•	 Kennemerlaan	129,	vergroten	dak-
terras	(03/09/2021)	107497-2021

Velsen-Noord
•	 Schulpweg	61,	interne	constructie-

verandering	(28/08/2021)	104686-
2021

•	 Van	Nidekstraat	7,	kappen	boom	
(02/09/2021)	106923-2021

•	 Grote	Hout-	of	Koningsweg	267,	le-
galiseren	plaatsen	verdiepingsvloer	
(03/09/2021)	107593-2021

Santpoort-Noord
•	 J.T.	Cremerlaan	81,	plaatsen	dakkapel	

(voorzijde)	(30/08/2021)	105310-
2021	

Velserbroek
•	 J.	Paxtonstraat	26,	vervangen	kozijn	

(voorzijde)	(30/08/2021)	105209-
2021

•	 Rijksweg	349,	legaliseren	bouwwerk	
met	verkoopautomaten	en	ledscherm
(31/08/2021)	105783-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
•	 Deutzstraat	ong.	(kadastraal	Q2057

en	2058),	bouwen	38	bedrijfsunits	
(31/08/2021)	84817-2021

•	 Kennemerlaan	93,	veranderen	entree	
(02/09/2021)	86274-2021

•	 Linnaeusstraat	143,	plaatsen	dakop-
bouw	(02/09/2021)	86046-2021

Velsen-Zuid
•	 Heuvelweg	8,	gebruik	voor	sporteve-

nementen	Strong	Viking	op	16-17	ok-
tober	2021	(inclusief	op-	en	afbouw)	
(31/08/2021)	83782-2021

Santpoort-Noord
•	 Biezenweg	72A,	bouwen	woning	

(31/08/2021)	83615-2021
•	 Irissenstraat	3,	vergroten	1e	en	2e	

verdieping	(02/09/2021)	86913-
2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
•	 Maasstraat	15,	gebruiken	voor	wo-

nen	en	communicatietrainingen	
(31/08/2021)	54639-2021

Velsen-Noord
•	 Dijckmansstraat	4,	plaatsen	tuinhuis

(02/09/2021)	86961-2021

Besluiten
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 Nabij	Radarstraat	73,	plaatsen	

tijdelijke	(8	jaar)	scooterstalling
(31/08/2021)	77420-2021

•	 Marconistraat	56,	plaatsen	dakop-
bouw	(31/08/2021)	97476-2021

•	 Kennemermeer	27,	tijdelijk	(t/m	
oktober	2028)	plaatsen	3	recreatie-
eenheden	(31/08/2021)	79596-2021

•	 Lange	Nieuwstraat	791,	wijzigen	
gevelreclame	(02/09/2021)	90094-
2021

Velsen-Noord
•	 Wijkerstraatweg	267,	verbouwen	

winkel	tot	woning	(02/09/2021)	
68579-2021

Santpoort-Noord
•	 Roos-	en	Beeklaan	37,	bouwen	2	

aanbouwen	waarvan	1	met	dakter-
ras,	plaatsen	dakkapel	(voorzijde)	
(31/08/2021)	39591-2021

•	 Biezenweg	72A,	bouwen	woning	
(31/08/2021)	83615-2021

•	 Terrasweg	68,	kappen	2	bomen	
(31/08/2021)	93993-2021

•	 Molenstraat	25,	kappen		boom	
(31/08/2021)	98862-2021

•	 Kerkerinklaan	4,	vervangen	erker,	
wijzigen	voorgevel	(02/09/2021)	
84925-2021

•	 Hoofdstraat	38,	verhogen	nok,	plaat-
sen	dakkapellen	(voor-	en	achterzij-
de)	(02/09/2021)	85944-2021

•	 Terrasweg	29,	vergroten	dakkapel	
(voorzijde)	(02/09/2021)	93538-
2021

Velserbroek
•	 Hollandse	Aak	12,	plaatsen	uitbouw	

(zijkant)	(01/09/2021)	61052-2021
•	 Ans	Rosendahlstraat	28,	plaatsen	

deurkozijn	(voorzijde)	(31/08/2021)
85151-2021

•	 Tjalk	26,	plaatsen	dakkapel	(achter-
zijde)	(31/08/2021)	96616-2021

•	 Kerkenmaaijerskamp	5,	vergroten	
1e	en	2e	verdieping	(achterzijde)	
(31/08/2021)	84235-2021

•	 Lepelaar	14,	plaatsen	2	dakkapellen	
(voor-	en	achterzijde)	(02/09/2021)
86320-2021

Verleende onthe�ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
IJmuiden
•	 Margadantstraat-Kruitenstraat,	

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

(02/09/2021)	104780-2021
•	 Verleende	evenementenvergunning	

APV	artikel	2:10

Driehuis
•	 “Avondvierdaagse	Driehuis”,	van	6	t/m

9	september	2021	van	17:30	tot	19:30	
uur,	locatie:	vastgestelde	route	door	
Driehuis	en	omgeving	(01/09/2021)		
66516-2021

Overige bekendmakingen
•	 Aanvraag	individuele	gehandicap-

tenparkeerplaats	Gladiolenstraat	23	
Santpoort-Noord

•	 Aanvraag	individuele	gehandicap-
tenparkeerplaats	Raafstraat	58	
IJmuiden

•	 Aanvraag	individuele	gehandicap-
tenparkeerplaats	De	Lethstraat	11	
Velsen-Noord

•	 Plaatsingsbesluit	voor	de	afval	inza-
melvoorziening	op	de	volgende	loca-
ties:	Zeewijkplein,	Wouwenkoplaan,	
Schiplaan,	Doorneberglaan,	Geor-
gebos,	Vierkante	Bos,	Scheiberglaan	
thv	Kleine	Pan,	hoek	Scheiberglaan/	
Lage	Bos,	hoek	Scheiberglaan/	Groot	
Berkenbos,	hoek	Scheiberglaan/	
Groot	Abelenbos	De	Olmen,	Ver-
brande	Vlak,	Hazevlak,	De	Zandkuil,	
Scheiberglaan/	Lage	Bos,	Scheiber-
glaan/	Groot	Berkenbos

•	 Vaststellen	Kadernota	Vastgoed	
2021

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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