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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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Stem uitbrengen op deze Velsense beuk 
met een lange  geschiedenis? Dat kan op 
https://www.deboomvanhetjaar.nl/stem-
op-uw-boom. 

SBNL Natuurfonds heeft sinds 2018 het ini-
tiatief genomen om ervoor te zorgen dat ook de 
verhalen achter Nederlandse bomen bekend-
heid krijgen.
Bomen vertellen ons verhalen. De Boom van het 
Jaar verkiezing draait om markante bomen met 
een bijzonder verhaal. Het kan gaan om een his-
torisch verhaal of om een boom met een bijzon-
dere maatschappelijke waarde voor een dorp of 
stad.

Buitenplaats Velserbeek was ooit een hofstede, 
oorspronkelijk in het bezit van het regentenge-
slacht Ramp van Rollant. In 1785 werd een ge-
ometrische tuin aangelegd in de Engelse landsc-
hapsstijl met sierelementen, zoals een ruïne en 
een kluizenaarshut. Van de vroegere tuinaanleg 
zijn alleen een paar lanen in stand gehouden. In 
de Tweede Wereldoorlog was buitenplaats Vel-
serbeek spergebied en mochten burgers zonder 
pasje het park niet in. Langs een oude beuken-
laan staat nog steeds een boom, die in de oorlog 
gebruikt werd door de Duitsers met een speciaal 
doel. Aan de inkepingen kun je zien dat er een 
trappetje gemaakt was met ijzers om bovenin te 
komen. Boven in de kruin was een observatie-
hut, van waaruit de Duitsers een goed overzicht 
hadden op de Driehuizerkerkweg en de Water-

landweg. Op die manier konden Duitsers goed 
zien of mensen zich in het verboden gebied bev-
onden. De inkepingen die het trappetje hebben 
achtergelaten, worden wel ieder jaar minder 
zichtbaar. Het wordt namelijk overgroeid door 
bastvorming, en zo neemt de natuur het weer 
over. Een boom die de Tweede Wereldoorlog in-
tens heeft meegemaakt en overleefd!

Subsidieregeling extra 
begeleiding en ondersteu-
ning kwetsbare groepen

Agenda van de raadsvergadering van 23 september

De raadsvergadering wordt fysiek gehouden 
in de raadzaal met in achtneming van de 
maatregelen. In verband met de maatregelen 
kan er geen publiek aanwezig zijn.

 Ophe� en geheimhouding memo en 
 besloten sessie Levvel5

    Kadernota Grondprijzen 2021
    Europese aanbesteding accountant
 Bestuursverklaring toepassing 

 hardheidsclausule uitvoering TOZO

     Coördinatiebesluit locatie hotel 
 The Green
De initiatiefnemer van Hotel The Green 
heeft een verzoek ingediend om voor 

deze locatie een coördinatiebesluit te 
nemen. Dit besluit gaat alleen over de 
procedure en niet over de inhoud. Over 
dit onderwerp kan worden ingesproken. 

 Toelaten nieuw raadslid
De heer Stam neemt afscheid van de raad. De 
heer Bok zal toegelaten worden als raadslid. 

 Afl eggen eed of belofte steunfrac-
tieleden
Twee nieuwe steunfractieleden, mevrouw 
Seegers (VVD) en mevrouw Van der Zanden 
(D66Velsen), zullen de eed of belofte af-
leggen. Als steunfractieleden ondersteunen 
ze de raadsfracties met het raadswerk. 

De volgende onderwerpen op de agenda van 
de raadsvergadering, worden ook behandeld 
in de sessies van 16 september:

• Financiële bijdrage Levvel5
• Invoering Recycletarief
• Regiovisie Jeugdhulp
• BIZ Kennemerlaan
• Regionale Ontwikkelmaatschappij
• 
Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen naar www.velsen.nl/gemeenter-
aad. Wilt u inspreken? Neem dan contact op 
via gri�  e@velsen.nl of 0255-567251

Verkeershinder Wij-
kertunnel (A9) wegens 
werkzaamheden 16 t/m 
20 september
In september wordt er een weekend 
gewerkt bij de Wijkertunnel (A9). Om de 
tunnel in goede conditie te houden vindt 
er onderhoud plaats aan onder andere 
de verkeerssignalering. Verkeer kan dit 
weekend beperkt gebruik maken van de 
tunnel en wordt geadviseerd de omlei-
dingsroutes te volgen. 

Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers 
de omleidingsborden te volgen en de reis 
voor te bereiden met behulp van www.
rws.nl/werkzaamheden. Op die manier 
zijn weggebruikers het snelst op hun 
bestemming.

Het werk aan de Wijkertunnel kon niet 
gecombineerd worden met het groot on-
derhoud dat deze zomer is uitgevoerd aan 
de A9, omdat de impact op het verkeer te 
groot zou zijn.

Organisaties en verenigingen kunnen een 
subsidie aanvragen om inwoners die ex-
tra geraakt zijn door de coronamaatrege-
len te helpen. De subsidie gebruikt u om 
kwetsbare groepen of eenzame ouderen 
beter te bereiken. Of om deze groepen 
te ondersteunen of te betrekken in de 
samenleving. Deze regeling heet ‘Steun-
pakket welzijn’ en vraagt u aan bij de ge-
meente.

De gemeente wil organisaties en verenigingen 
graag helpen  bij hun activiteiten. Hiervoor 
stelde het Rijk middelen beschikbaar om in 
te zetten voor mentale en sociale steun voor 
groepen inwoners die extra geraakt werden 
door de coronamaatregelen. Daarom heeft 
het college de ‘Subsidieregeling extra begelei-
ding en ondersteuning kwetsbare groepen en 
bestrijding eenzaamheid ouderen 2021’ vast-
gesteld. 
Organisaties kunnen tot en met 30 september 
eenmalig een subsidieaanvraag indienen.
Lees meer over de regeling en de aanvraag 
www.velsen.nl/steunpakket-welzijn

Sport & Cultuur voor 
kinderen uit minimage-
zinnen
Elk kind moet lekker kunnen sporten en/
of deelnemen aan sociaal culturele activ-
iteiten. Dit geldt ook voor kinderen die 
opgroeien in een gezin dat wat minder te 
besteden heeft. Gezinnen met kinderen 
tussen 0 en 18 jaar met een inkomen 
tot 110% van de bijstandsnorm komen 
daarom in aanmerking voor een regeling 
van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 
contributie of het lesgeld en eventueel de 
benodigde sportkleding, muziekinstru-
ment of andere materialen. Zo kunnen 
alle kinderen lid worden van een sport-
club of een dans, muziek, kunst – of theat-
erschool. 

Wilt u een aanvraag doen? Meer informa-
tie over deze minimaregeling vindt u op
https://www.velsen.nl/ieder-kind-doet-
mee/sport-en-cultuur-voor-kinderen  



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•	 	 Lorentzstraat	62,	 tijdelijke	(4	

jaar)	kamergewijze	verhuur	van	3	ka-
mers	(06/09/2021)	108293-2021

•	 	 James	Wattstraat	6B,	gebruiken	voor	
wonen	(09/09/2021)	109684-2021

•	 	 Lange	Nieuwstraat	753,	tijdelijk	(5	
jaar)	gebruiken	voor	maatschap-
pelijke	bestemming	(09/09/2021)	
109734-2021

•	 	 Cederstraat	11,	plaatsen	dakopbouw	
(09/09/2021)	109855-2021

Velsen-Noord
•	 	 Wijkerstraatweg	177,	bouwen		

woning	(10/09/2021)	110056-
2021	

Velserbroek
•	 	 Boterdijkweg	1,	plaatsen	2	dakkapel-

len	(voor	en	achter)	(1108909-2021)	
108909-2021		

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
•	 	 IJmuiderstraatweg	45,	vergroten	

2e	verdieping,	realiseren	dakterras	
(voorzijde)	(07/09/2021)	86851-
2021

•	 	 Sam	Vlessinghof	1	–	84,	realiseren	
nieuwe	fietsenstalling	(07/09/2021)	
82423-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 	 Dirk	Hartoghstraat	42,	plaatsen	dak-

opbouw	met	2	dakkapellen	(voor-	en	
achterzijde)	(07/09/2021)	76072-
2021

•	 	 Lagersstraat	ong.	(kavel	8),	bouwen	
woning	(07/09/2021)	84623-2021

•	 	 Snelliusstraat	14,	plaatsen	dakop-
bouw	(achterzijde)	(07/09/2021)	
102159-2021

•	 	 Dennenstraat	1,	plaatsen	dakopbouw	
(07/09/2021)	67483-2021

•	 	 De	Ruyterstraat	83,	vergroten	1e	ver-
dieping	(07/09/2021)	88220-2021

•	 	 Groot	Helmduin	22,	plaatsen	dakka-
pel	(voorzijde)	(09/09/2021)	90618-
2021

•	 	 Van	der	Helststraat	11,	plaatsen	dak-
opbouw	(09/09/2021)	94525-2021

•	 	 Saturnusstraat	71,	verplaatsen	dak-
kapel	voorzijde	(wijziging	verleende	
vergunning)	(09/09/2021)	95978-

2021
	
Velsen-Zuid
•	 	 Stationsweg	93,	plaatsen	aanbouw	

(begane	grond	en	1e	verdieping)	
(09/09/2021)	77292-2021

Santpoort-Zuid
•	 	 Van	Dalenlaan	171,	wijzigen	gebruik	

garage	naar	4	bedrijfsruimten,	wijzi-
gen	gevels	(07/09/2021)	56989-2021

Santpoort-Noord
•	 	 Schipbroekenweg	35,	vergroten	

dakkapel	(achterzijde),	vergroten	
woning	(voorzijde),	wijzigen	begane	
grondvloer	(07/09/2021)	75562-
2021

•	 	 Kieftendellaan	32,	bouwen	aanbouw,	
erker,	dakterras,	uitbreiden	1e	ver-
dieping	(09/09/2021)	99659-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Santpoort-Zuid
•	 	 Van	Dalenlaan	13,	vervangen	dak-

kapel	(achterzijde)	(09/09/2021)	
75140-2021

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
•	 	 Commercial	Nationale	Postcodelo-

terij	“Miljoenenjacht”,	op	16	septem-
ber	2021	tussen	15:00	tot	05:00	uur,	
locatie:	Daltonstraat	(tussen	Napier-
straat	en	Voltastraat),	Edisonstraat	
t.h.v.	nr.	48,	Edisonplein	t.h.v.	nr.5	
(basiskamp	in	Grevelingenstraat)		
(09/09/2021)	95454-2021

Geweigerde  evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:10 
IJmuiden
•	 	 “Heel	Cheers	Danst”,	op	2	oktober	

2021	van	10:00	tot	22:00	uur,	locatie:	
Kennemerlaan	93A	(09/09/2021)	
100246-2021

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  




