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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 zonnepanelen 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
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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.
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Dinsdag 21 september is de campagne 
tegen (steek)wapenbezit en –geweld
onder jongeren gestart. ‘Wil jij indruk 
maken bij je vrienden door een mes te 
dragen? Of wil je respect krijgen voor 
jouw skills? YouChoose!’ Deze vragen leg-
gen de gemeente Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest, Velsen en de politie jongeren 
tussen de 12 en 23 jaar voor via de cam-
pagne YouChoose. De campagne is een 
onderdeel van het actieplan Wapens en 
Jongeren. 

YouChoose: show skills not knives!
De vier gemeenten en de politie slaan de 
handen ineen om (steek)wapenbezit onder 
jongeren tegen te gaan. De campagne richt 
zich op jongeren die nog een toekomst zonder 
drillrapp, wapenbezit en criminaliteit voor 
zich zien. Het doel van de campagne is driele-
dig: jongeren ervan bewust maken dat het dra-
gen van een wapen niet normaal is, docenten 
en ouders ervan bewust maken dat jongeren 
steeds vaker een wapen dragen of gebruiken 
en zorgen voor gedragsverandering onder jon-
geren. 

Show your skills en win 500 euro 
In de campagne worden jongeren gemotiveerd 
zich te richten op hun talenten en skills. Zij 
kunnen een video maken met hun talenten en 
de video delen via Instagram. Deze jongeren 
maken kans op een masterclass ter waarde van 
500 euro. Door de nadruk op talent worden jon-
geren geprikkeld om zich in te spannen, verder 
te leren en zelf initiatieven te ontwikkelen. 

Infl uencer Sean Demmers maakt zich ook hard 
voor het terugdringen van steekwapenbezit 
onder jongeren. In een tweedelige videoreeks 
gaat hij in gesprek met glory-kickboxer Tyjani 
Beztati, jongerenwerker Lars en jongeren uit 
de IJmond. In deze videoreeks komen de con-
sequenties van (steek)wapenbezit in beeld en 
worden jongeren geïnspireerd te focussen op 
talentontwikkeling. De videoreeks, winactie en 
meer informatie over (steek)wapengeweld zijn 
te vinden op de website youchoose.nl/ijmond. 
In de gemeenten zijn QR-tegels te vinden die 
naar dezelfde website verwijzen. 

Meer informatie over de campagne YouChoose: 
www.youchoose.nl/ijmond

Denk mee over de buiten-
plaatsen in Velsen: 
vul de enquête in

De tegenstelling: Het recycletarief, goed idee of niet?

Wat is eigenlijk het recycletarief ?
Kuin: Het recycletarief betekent dat wij in 
Velsen gaan betalen voor elke zak of bak re-
stafval. D66Velsen herkent de noodzaak om 
iets te doen aan ons afval. Afgelopen jaar 
nam de afvalsto� enhe�  ng met €44 toe, in 
een jaar waarin veel mensen het door co-
rona al moeilijk hadden. In Velsen hebben 
we 250kg restafval per huishouden per jaar, 
waar 100kg al jarenlang de doelstelling is. 

Sitompul: Bij het recycletarief bestaat de 
afvalsto� enhe�  ng uit een vast en een vari-
abel deel. Heb je minder restafval dan betaal 
je minder afvalsto� enhe�  ng. Op dit moment 
betaalt iedereen een vast tarief, ongeacht 
hoeveel restafval je hebt. Velsen heeft nog 
steeds teveel restafval en voldoet niet aan de 
landelijke doelstelling. Daar komt bij dat de 
kosten blijven stijgen, terwijl ze al zo hoog 
zijn. Steden als Maastricht, Gouda en de 
helft van Nederlandse gemeentes hebben al 
met succes het recycletarief ingevoerd. 

Hoe kijken jullie aan tegen de invoering 
van een recycletarief. 
Sitompul: Wij produceren op dit moment 
twee keer zoveel restafval als is afgesproken. 
Met invoering van het recycletarief kunnen 
wij ons restafval halveren.  Recyclen is ook 
goed voor het milieu en met het recycletarief 
wordt goed gedrag beloond. De invoering bij 
andere gemeenten laat zien dat 80% van de 
inwoners minder hoeft te betalen. Dat is dus 
goed voor de portemonnee. 
Kuin: D66Velsen ziet dat een groot deel van 

de hoogbouw in Velsen nog steeds niet goed 
haar afval kan scheiden in ondergrondse 
containers. De doelstelling was om eind dit 
jaar te zorgen dat iedereen zou kunnen sc-
heiden, maar dat wordt niet gehaald. Het ene 
afvalproject is dus vertraagd en het college 
begint al een nieuw project. Dat lijkt te veel 
op paniekvoetbal.
Sitompul: Het Recycletarief is eerlijk. Met 
invoering van het recycletarief hoeven in-
woners die minder restafval hebben minder 
te betalen. Maar we kunnen nog wel maat-
werk leveren voor groepen die tijdelijk meer 
dan gemiddeld afval hebben, zoals jonge 
gezinnen én de mensen die in hoogbouw 
wonen en dus moeilijker afval kunnen schei-
den. 

Dus wat is jullie conclusie? 
Kuin: D66Velsen vindt de richting van een 
recycletarief logisch, maar het is nog te 
vroeg. Nog niet iedereen kan scheiden en er 
is maar beperkt draagvlak bij inwoners. Veel 
inwoners maken zich met name zorgen over 
afvaldumping, die zorgen delen wij. Daarom 

hebben wij ook een motie ingediend voor 
groen om containers, waarvan uit ervar-
ing blijkt dat afvaldumping afneemt. Dat is 
natuurlijk nog niet dé oplossing, juist daar-
over moeten we met inwoners in gesprek. 
Wij zeggen dus: versnel dat iedereen kan 
scheiden en maak samen met de inwoners 
van met name hoogbouw een goed plan om 
te kijken hoe we tot een recycletarief kunnen 
komen wat voor iedereen werkt. 

Sitompul: Wat GroenLinks betreft wegen de 
voordelen ruimschoots op tegen de nadelen. 
Er zijn partijen die oproepen om te wachten 
tot eerst alle nadelen zijn opgelost. Mensen 
denken vaak aan meer zwerfafval en illegale 
dumpingen, maar dat blijkt slechts een ti-
jdelijk probleem te zijn. Wij zijn ons bewust 
van het geringe draagvlak voor invoering van 
het recycletarief op dit moment. Maar wij 
zijn er van overtuigt dat de voordelen ruim-
schoots opwegen tegen de nadelen. Groen-
Links is van mening dat als je niets doet er 
ook niets gebeurt. 

Geef je mening over 
sport- en ontmoetings-
plekken in Velsen!
In onze gemeente wordt de openbare
ruimte steeds vaker gebruikt om te spe-
len, te bewegen en elkaar te ontmoeten. 
Wat vind jij van deze plekken?

Gemeente Velsen stelt een nieuw speel- 
en beweegplan op. Hierin nemen we graag 
op wat jij vindt van de openbare ruimte en 
wat we eventueel kunnen verbeteren. We 
verzamelen deze informatie zodat we bij 
de toekomstige (her)inrichting rekening 
kunnen houden met jullie wensen.

De vragenlijst is bedoeld voor inwoners 
ouder dan 12 jaar en duurt ongeveer 5 mi-
nuten. 
Vul de vragenlijst in via: https://new.
maptionnaire.com/q/43x7uo2wjr97 (let 
op, deze werkt het beste via Firefox of 
Chrome)

Je kunt de vragenlijst tot 8 oktober invul-
len. Vanaf 11 november zijn de resultaten 
van de enquête terug te vinden op velsen.
nl/speelbeweegplan

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 plan-
nen schrijven we onze ideeën op over het be-
heer en de inrichting voor de komende jaren. 
Voor we de plannen opschrijven, willen we 
graag weten wat u belangrijk vindt. 
Als u niet de mogelijkheid had om mee te gaan 
met de wandelingen, vul dan de enquête in via 
Velsen.nl/actueel. 

Zorgpoort gaan weer van start! 
Voor uitkeringsgerechtigde inwoners van gemeente Velsen die willen werken in 
de zorg

Ontvangt u een uitkering en wilt u graag werken in de zorg? In oktober 2021 start Zorgpoort
weer. Een unieke kans voor uitkeringsrechtigde inwoners van gemeente Velsen om onder 
begeleiding de stap te zetten naar werken in de zorg!
Op 28 septemb er 2021 van 9:00 tot 10:30 uur organiseert gemeente Velsen samen met 
Netwerkpro en Zorgbalans een kennismakingsbijeenkomst. U bent van harte welkom om 
vrijblijvend 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.

Ewoud Kuin (links) en Iskander Sitompul

Holocaust Namenmonument
Zondag 19 september onthulde Koning Wil-
lem-Alexander in Amsterdam het Holocaust 
Namenmonument. Hiermee hebben ruim 
102.000 slachto� ers van de Holocaust een ei-
gen monument gekregen, met de namen van de 
Nederlandse Holocaustslachto� ers die geen 
graf hebben. Gemeente Velsen heeft de namen 
geadopteerd van 11 Velsense inwoners die de 
Holocaust niet hebben overleefd. Om ons op de 
mogelijkheid van adoptie te attenderen, kregen 
wij eerder dit jaar een brief van een betrokken 
inwoner. We hebben graag voldaan aan zijn 
verzoek om dit monument ook vanuit Velsen te 
ondersteunen. Op het adoptiecertifi caat staat 
over de slachto� ers: ‘hun namen leven voort 
om het verleden nooit te vergeten’. Wij slu-
iten ons hier volledig bij aan. Meer informatie: 
www.holocaustnamenmonument.nl



Aanvragen omgevingsvergunning-
Velsen-Zuid
•	 Stelling	54,	verlengen	(3	jaar)	tijde-

lijk	gebruiken	voor	praktijklessen	
Maritiem	College	IJmond	(t/m	de-
cember	2024)	(16/09/2021)	112566-
2021

Velsen-Noord
•	 Velserkade	1,	bouwen	2	bedrijfshal-

len	(14/09/2021)	111165-2021

Santpoort-Zuid 
•	 Harddraverslaan	4,	plaatsen	dak-

kapel	(achterkant)	(17/09/2021)	
113098-2021

Velserbroek
•	 Botter	31,	plaatsen	dakkapel	(voor-	

en	achterkant)	(15/09/2021)	111751-
2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
•	 Strandweg	80,	maken	sparing	

(intern),	veranderen	inrichting
(16/09/2021)	91660-2021

Velsen-Noord
•	 Wenckebachstraat	146	,	bouwen	

techniekruimte	(13/09/2021)	89128-
2021

Santpoort-Zuid
•	 De	Veenen	14,	gebruiken	kantoor	

en	berging	voor	bed	&	breakfast	

(14/09/2021)	90884-2021

•	 Ingetrokken	aanvragen	omgevings-
vergunning

Santpoort-Zuid
•	 Brederoodseweg	69,	kappen	2	bomen	

(16/09/2021)	106540-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 Kaplanstraat	5A-C	en	James	Watt-

straat	1A-B,	intern	en	extern	wij-
zigen	gebouw	(veranderen	units,	1	
extra	unit,	overheaddeuren,	loop-
deur,	gevelbeplating,	metselwerk)	
(14/09/2021)	75128-2021

•	 Kastanjestraat	13,	plaatsen	dakop-
bouw	(14/09/2021)	91628-2021

•	 Rondweg	28,	veranderen	gevel-
bekleding	en	gevelopeningen	
(14/09/2021)	93880-2021

•	 Wijk	aan	Zeeërweg	144,	vergroten	
dakkapel	(zijkant),	plaatsen	dakka-
pel	(voorzijde),	bouwen	dakopbouw	
(16/09/2021)	76474-2021

•	 Lierstraat	48,	plaatsen	erker	met	en-
treeluifel	(16/09/2021)	81872-2021

•	 Monnickendamkade	1,	tijdelijk	(5	
jaar)	uitbreiden	met	3	nissenhut-
ten	en	1	machineloods	(16/09/2021)
84065-2021

Velsen-Zuid
•	 Heuvelweg	8,	gebruik	voor	sporteve-

nementen	Strong	Viking	op	16-17	ok-
tober	2021	(inclusief	op-	en	afbouw)	
(16/09/2021)	83782-2021

•	 Rijksweg	116,	tijdelijk	gebruik	
(10	jaar)	deel	van	park	als	terras	
(16/09/2021)	21907-2021(rijksmo-
nument)

Santpoort-Zuid
•	 Burgemeester	Enschedélaan	63,	kap-

pen	3	bomen	(14/09/2021)	102312-
2021

Santpoort-Noord
•	 Terrasweg	47,	aanpassen	draag-

constructie	(intern)	(16/09/2021)
99126-2021

•	 J.T.	Cremerlaan	101,	plaatsen	dakka-
pel	(voorzijde)	(16/09/2021)	99457-
2021

Driehuis
•	 Van	Maerlantlaan	42,	vergroten	1e	

verdieping	(16/09/2021)	95817-2021

Velserbroek
•	 Wagenmakerstraat	41,	vervangen	ge-

velplaten	(14/09/2021)	103976-2021
•	 Aletta	Jacobsstraat	19,	plaatsen	

dakkapellen	(voor-	en	achterzijde)	
(16/09/2021)	87569-2021

•	 Waterlobelia	1,	plaatsen	2	dak-
kapellen	(voor-	en	achterzijde)	

(16/09/2021)	103369-2021

Overige bekendmakingen 
14	parkeerplaatsen	aan	te	wijzen	ten	be-
hoeve	van	het	opladen	van	elektrische	
voertuigen	De	14	parkeerplaatsen	zijn	
gelijk	verdeeld	over	7	locaties:
•	 de	Geelvinckstraat	te	Velsen-Noord,	

ter	hoogte	van	huisnummer	22
•	 Kluijskenslaan	33	te	Santpoort-Zuid,	

eerste	2	langsvakken	vanaf	de	krui-
sing	met	de	Hendrik	van	der	Graaf-
laan

•	 Koning	Wilhelminakade	t.h.v	de	
Kerkstraat	221

•	 Scheldestraat	t.h.v.	Rijnstraat	37	
IJmuiden

•	 Maan	Bastion	t.h.v.	476,	Velserbroek
•	 Kompasstraat	t.h.v	Snelliustraat	95	

te	IJmuiden
•	 Appelboompad	1	te	IJmuiden,	tussen	

perceel	1	en	2.

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. Voor 
de inzage van stukken kunt u naar het ge-
meentehuis.

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 

Vaccinatie in de wijk
GGD Kennemerland vaccineert op ti-
jdelijke pop-up priklocaties in verschil-
lende gemeenten. Vanaf zaterdag 25 
september staat de prikbus acht weken 
in IJmuiden bij de Schiplaan / hoek Plan-
etenweg. Van 11.00 – 17.00 uur geeft de 
GGD Kennemerland voorlichting over 
het vaccineren tegen het coronavirus. 
U kunt u ook meteen gratis laten vacci-
neren als u dat wilt.

Pop-up priklocatie
Datum:  Op de zaterdagen 25 september,  

2, 9, 16 en 23 oktober, 
6 en 13 november 

Tijdstip: 11.00 uur – 17.00 uur
Locatie:  Schiplaan/hoek Planetenweg in 

Zeewijk IJmuiden

De GGD gaat met prikbussen door de regio 
Kennemerland en vaccineert op   verschil-
lende tijdelijke locaties in de wijk. Dit gebeurt 
in nauw overleg met de gemeente. Bent u nog 
niet gevaccineerd tegen COVID-19 en wilt 
u meer weten? Kom dan langs bij de Pop-up
priklocatie en ga in gesprek met de GGD-me-
dewerkers. 

Zo werkt het vaccineren
U hoeft geen afspraak te maken, u kunt ge-
woon binnenlopen. Uw wordt gevaccineerd 
met het Pfizer-vaccin.  Neem u ID-bewijs mee 
en doe een mondkapje op.

Vragen?
Heeft u nog vragen kijk dan op www.ggd-
kennemerland.nl/coronavaccin. U kunt ook 
bellen met het (gratis) landelijk informatie-
nummer 0800-1351. Dit nummer is dagelijks 

bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. 

Of neem contact op met het GGD-klantcon-
tactcentrum via 023 789 1631. Bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 20.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur.

Vaste vaccinatielocatie in IJmuiden 
zonder afspraak
Op de vaccinatielocatie aan Dokweg 43 in 
IJmuiden kunt u ook zonder afspraak langs-
komen voor een eerste coronavaccinatie. 
Inloop is op maandag, dinsdag, donder-
dag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 
– 16.00 uur en op woensdag van 13.30 tot
19.30 uur. 
Neem uw   identiteitsbewijs  mee. Minder-
jarige kinderen vanaf 12 jaar kunnen alleen 
geprikt worden als zij met een ouder of be-
geleider komen. 
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