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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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volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
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Tijdens de Week van de Veiligheid biedt de 
gemeente Velsen op donderdag 14 oktober 
2021 gratis 4 workshops aan die het veilig-
heidsgevoel en de weerbaarheid van inwon-
ers versterken.

(Workshop) Voorkom een hack
Check of je bent gehacked of gegevens lekt. 
Hoe? Volg de gratis workshop ‘Voorkom een 
hack’. Een deskundige trainer met praktijker-
varing laat je ook zien hoe een hacker werkt en 
hoe je ervoor zorgt dat jij nooit (meer) wordt 
gehacked! Veilig idee toch? Na de workshop 
krijg je van Korper ICT een certifi caat als be-
wijs van deelname.

Waar & wanneer?
De gratis workshop is geschikt voor iedereen 
van 10 – 100 jaar. Schrijf je via redzaam.nl 
snel in voor de workshop, want er is maar een 
beperkt aantal kaartjes. De workshop is op 
14 oktober, in de week van de Veiligheid, tus-
sen 10.00-12.30 uur, 14.00-16.30 uur en 19.00-
21.30 uur. De workshop wordt gegeven in het 
Polderhuis Vestingplein 58 in Velserbroek. 

(Workshop) Omgaan met confl icten
Onenigheid, bonje, trammelant? Politiemedia-
tor Saskia van den Braak is een kei in het bemid-
delen in confl icten. Ze neemt je stap voor stap 
mee in het voorkomen van een confl ict. Met haar 
oefen je handige vaardigheden die je de volgende 
keer kunt gebruiken bij confl icten. Na afl oop 
krijg je een certifi caat als bewijs van deelname.

Waar & wanneer?
De gratis workshop is geschikt voor iedereen 
van 10 – 100 jaar. Schrijf je via redzaam.nl snel in 
voor de workshop, want er zijn maar een beperkt 
aantal kaartjes. De workshop is op 14 oktober, in 
de week van de Veiligheid, tussen 10.00-12.30, 
14.00-16.30 en 19.00-21.30 uur. De workshop 
wordt gegeven in het Oude kerkje Helmstraat 9 
in IJmuiden. 

(Workshop) Reanimatie en AED
Iedere seconde telt in nood. Wil jij jouw mede-
inwoners kunnen redden als zij gereanimeerd 
moeten worden? Volg dan de gratis reanimatie 
en AED cursus! Je leert uitgebreid reanimeren 
en hoe je een hartstilstand herkent. Je oefent 
levensreddende vaardigheden met Marjolijn 
Rodenburg. Zij is CCU verpleegkundige (hart-
bewaking) geweest in het Rode Kruis Zieken-
huis. Na afl oop krijg je een certifi caat van de 
Nederlandse Reanimatieraad. 
Als je wilt, kun je na de workshop ook burger-
hulpverlener worden. Als iemand in jouw buurt 
112 belt bij een hartstilstand, krijg je een oproep 
op je mobiel. Je gaat zo snel mogelijk naar het 
slachto� er toe en reanimeert tot de ambulance 
arriveert. Als burgerhulpverlener help je levens 
redden in jouw buurt.

Waar & wanneer?
De gratis cursus is geschikt voor iedereen van 
10 – 100 jaar. Schrijf je via redzaam.nl snel in 
voor de workshop, want er is maar een beperkt 
aantal kaartjes. De workshop is op 14 oktober, in 
de week van de Veiligheid, tussen 10.00-12.30 
uur, 14.00-16.30 uur en 19.00-21.30 uur. De cur-
sus wordt gegeven in het theater van de Biblio-
theek Dudokplein 16 in IJmuiden.

(Workshop) Herkennen van verdachte 
situaties
Hoe kun je een verdachte situatie herkennen? 
En wat kun je het beste doen? Met de tips en 
tricks van een persoonsbeveiliger en voorma-
lig lid van het Korps Commandotroepen ben 
jij helemaal op de hoogte. Ook krijg je oefenin-
gen uit de praktijk. Na afl oop krijg je een certi-
fi caat als bewijs van deelname. Help crimine-
len te pak-ken door verdachte situaties direct 
te melden bij de politie. 

Waar & wanneer?
Schrijf je via redzaam.nl snel in voor de gratis 
workshop, want er is maar een beperkt aantal 
kaartjes. De workshop is op 14 oktober, in de 
week van de Veiligheid, tussen 10.00-12.30 
uur, 14.00-16.30 uur en 19.00-21.30 uur. De 
workshop wordt gegeven in Verzorgingshuis 
W.F. Visserhuis Houtmanstraat 1 IJmuiden.

Weerbaarheidstrainingen 
voor ondernemers

Agenda van de sessies van 7 oktober

GGD-rapport ‘incidentie en prevalentie 
kanker in de regio’
In 2020 werd het GGD-rapport gepubli-
ceerd. De raad heeft hierover raadsvragen 
gesteld in verband met de rol van Tata Steel. 
Vervolgens is ona£ ankelijk onderzoek 
gedaan naar het proces naar het GGD-rap-
port. 

Verzelfstandiging afdeling Sportzaken
De gemeente is voornemens de afdeling 
Sportzaken extern te verzelfstandigen. Hier-
voor is een plan opgesteld, dat door de raad 
wordt besproken. De raad wordt vervolgens 
nog in de gelegenheid gesteld om eventuele 
wensen en bedenkingen mee te geven, voor-
dat het defi nitieve besluit wordt genomen. 

Startdocument Hofgeesterweg 63
Het plan is om op de locatie Hofgeesterweg 
63 ongeveer 50 nieuwe woningen te bouwen. 
In het startdocument staan de voorwaarden 
die gelden bij herontwikkeling van de locatie 
en het is de eerste stap om te komen tot een 
nieuw bestemmingsplan.

TenneT – werkterrein locatie 9 Leegh-
waterweg
In onder meer Velsen realiseert TenneT de 
projecten voor windenergie. TenneT en het 
ministerie van Economische Zaken en Kli-
maat willen de raad graag informeren en 
meenemen in de voortgang van de projecten.

Transitievisie Warmte
Gemeenten hebben vanuit het Klimaat-

akkoord een verplichting om uiterlijk eind 
2021 een Transitievisie Warmte (TVW) op 
te stellen. De TVW is een plan waarin staat 
hoe tot 2050 stapsgewijs ruim 30.000 wo-
ningen en andere gebouwen de gemeente 
aardgasvrij worden gemaakt.

Wandreliëf Ylstra
Op de gevel van de Kennemerzaal staat het 
kunstwerk Sportfi guren van Bouke Ylstra. 
In november 2019 heeft de raad een motie 
aangenomen om te onderzoeken of het mo-
gelijk is om bij de sloop van de Kennemerzaal 
het wandreliëf te behouden en te verplaats-
en.  De verschillende opties zijn onderzocht. 
Het voorstel is om het wandreliëf niet te be-
houden.

Gratis duurzaam energie-
advies op de markt
Wilt u geld besparen op uw energie-
rekening? Comfortabeler wonen? En 
tegelijk-ertijd een steentje bijdragen aan 
een duurzame samenleving? Met de ener-
giebus krijgt u gratis advies en informatie 
over energie besparen, duurzaam wonen 
en slim verwarmen. Dinsdag 12 oktober 
staat de bus op de markt in Velserbroek.

Zonnepanelen, warmtepompen, vloer-
verwarming; we hebben er allemaal 
van gehoord. Maar wat heb je er precies 
aan? En hoe werkt het? Voordat je deze 
maatregelen zelf gaat toepassen, wil je 
ze natuurlijk eerst goed begrijpen en het 
liefst aanraken en voelen.

De Energiebus
Dat kan dus nu! U kunt in deze mobiele 
showroom rondkijken en van dichtbij 
zien hoe slim en technisch hoogstaand 
duurzame oplossingen zijn geworden. Er 
is een specialist van het Duurzaam Bouw-
loket aanwezig voor uitleg en vragen. We 
zorgen er natuurlijk voor dat dit corona-
proof is. 
 

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbe-
heersing Noord-Holland (RPC) organiseert 
ook in de Week van de Veiligheid kosteloze on-
line trainingen waarvoor Velsense ondernem-
ers zich kunnen aanmelden. Op de website 
www.rpcnh.nl/activiteiten vindt u meer 
informatie en kunt u zich aanmelden voor 
onderstaande trainingen:

• Online training Cybercrime  
 11 oktober om 19.00 uur
• Online training Overvallen 
  12 oktober om 19.00 uur
• Online training Ondermijning 
 13 oktober om 19.00 uur
• Online training Agressie & geweld 
  14 oktober om 19.00 uur
• Online training Altijd Alert
 15 oktober om 19.00 uur

Het Regionaal Platform Criminaliteits-
beheersing Noord-Holland 
Het Regionaal Platform Criminaliteitsbe-
heersing Noord-Holland is het samenwerk-
ingsverband tussen Politie, Openbaar minis-
terie en gemeenten in onze provincie. 

Geef uw mening over 
sport- en ontmoetings-
plekken in Velsen!
In onze gemeente wordt de openbare 
ruimte steeds vaker gebruikt om te 
spelen, te bewegen en elkaar te ont-
moeten. Wat vindt u van deze plekken?

Gemeente Velsen stelt een nieuw speel- en beweegplan op. Hierin nemen we graag op wat 
u 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 
uw wensen.
De vragenlijst is bedoeld voor inwoners ouder dan 12 jaar en duurt ongeveer 5 minuten. 
Vul de vragenlijst in via www.velsen.nl/speelbeweegplan

U kunt de vragenlijst tot 8 oktober invullen. Vanaf 11 november zijn de resultaten van de 
enquête terug te vinden op www.velsen.nl/speelbeweegplan.

Wapeninleveractie
Velsen zet zich in tegen steekwapenbezit 
onder jongeren. Vaak realiseren jongeren zich 
onvoldoende welke risico’s gepaard gaan met 
het dragen en gebruiken van een steekwapen. 
Daarom doen we mee aan de landelijke in-
leveractie om vooral jongeren aan te moedigen 
hun steekwapens in te leveren. Anoniem en 
zonder strafrechtelijke gevolgen. Dat kan op:

• Politiebureau IJmuiden (11-17 oktober 
van 9.00 – 17.00 uur)

• Het gemeentehuis (11, 13 en 15 oktober 
van 12.00 – 17.00 uur)

• Jongerencentrum De Koe (14 en 15 okto-
ber van 19.00 – 22.00 uur)

• Wijkcentrum De Stek (13 en 15 oktober 
van 19.00 – 22.00 uur)



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•	 	Zuidpier(	nabij	noordkant	Seaport	

Marina),	tijdelijk	(10	jaar)	plaatsen	
containers	voor	het	omzetten	van	
zeewater	in	drinkwater	(20/09/2021)	
113772-2021

•	 	De	Ruyterstraat	91,	vergroten	1e	ver-
dieping	(20/09/2021)	113786-2021

•	 	Bakkerstraat	31,	plaatsen	dakopbouw	
(20/09/2021)	113820-2021

•	 	Willemsbeekweg	68,	verbouwen	
woonhuis	(22/09/2021)	114548-2021

•	 	Trompstraat	133,	plaatsen	dakopbouw	
(23/09/2021)	115088-2021

•	 	Van	Leeuwenstraat	20,	bouwen	dak-
opbouw	(23/09/2021)	115397-2021

•	 	Velserduinweg	184,	bouwen	aanbouw,	
vergroten	1e	verdieping	(24/09/2021)	
115656-2021

	
Velsen-Zuid
•	 Minister	van	Houtenlaan	22,	kappen	

boom	(22/09/2021)	114756-2021
•	 Driehuizerkerkweg	9,	bouwen	tuinkas	

(20/09/2021)	113733-2021

Velsen-Noord
•	 	Rooswijkweg	1,	plaatsen	2	micro	

windturbines	(22/09/2021)	114491-
2021

•	 	Pontweg	1D,	veranderen	gevels	en	ko-
zijnen	(23/09/2021)	115086-2021

•	 	Van	Diepenstraat	ong.	(bouwnum-
mer	1	en	2),	bouwen	2	woningen	
(23/09/2021)	115115-2021

Santpoort-Zuid
•	 	Van	Dalenlaan	57,	plaatsen	dakkapel	

(voorzijde)	(20/09/2021)	113705-
2021

•	 	Willem	de	Zwijgerlaan	59,	brandveilig	
gebruik	hotel	(21/09/2021)	114227-
2021

Santpoort-Noord
•	 	Hagelingerweg	68A,	plaatsen	dakop-

bouw	(20/09/2021)	113698-2021
 
Velserbroek
•	 	Mathilde	Wibautstraat	100,	plaatsen	

dakkapel	(achterzijde)	(23/09/2021)	
114995-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
•	 	Plein	1945	81	t/m	105	(De	Beurs),	

veranderen	gevelplint	en	interne	
(constructie)	wijziging	(21/09/2021)	
66731-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Noord
•	 	Biallosterskilaan	55,	bouwen	ga-

rage	/	berging	met	overkapping	
(21/09/2021)	86939-2021

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
Santpoort-Zuid
•	 	t.h.v.	De	Veenen	14,	verwijderen	2	

onbewaakte	spoorwegovergangen	in	
de	nachten	van	14	op	15	oktober	2021	
van	01:24	tot	05:24	uur	(21/09/2021)	
113875-2021

Ingetrokken aanvragen stand-
plaatsvergunningen APV artikel 
5:15
IJmuiden
•	 	Verkoop	oliebollen,	maandag	t/m	

zondag	vanaf	3	augustus	2021,	lo-
catie:	Kennemerplein	te	IJmuiden	
(23/09/2021)	95046-2021

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het	college	van	burgemeester	en	wethou-
ders	van	Velsen	hebben	omgevingsvergun-
ning	verleend	voor:	

IJmuiden
•	 	Meidoornstraat	23,	plaatsen	dakop-

bouw	(23/09/2021)	97651-2021
•	 	Jan	Pieterszoon	Coenstraat	67,	ver-

groten	2e	verdieping	(23/09/2021)	
94933-2021

Santpoort-Zuid
•	 	Willem	de	Zwijgerlaan	59,	wijzi-

gen	gebruik,	veranderen	interieur	
(21/09/2021)	14304-2021		(Provinci-
aal	monument)

 
Santpoort-Noord
•	 	Hyacinthenstraat	1	t/m	17	oneven	en	

8,	10,	14,	18,	20,	vervangen	kozijnen	
(23/09/2021)	76874-2021

•	 	Tulpenstraat	10,	12,	14,	20,	22,	28	en	
9,	11,	13,	17,	19,	21,	vervangen	kozijnen	
(23/09/2021)	76874-2021

	

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning –uitgebreide procedure
IJmuiden
•	 	Kennemerboulevard	250,	brandveilig	

gebruik	hotel	(30/09/2021)	77957-
2020

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 

Driehuis
•	 	Middeloolaan	12,	gebruik	als	Bed	&	

Breakfast,	huisvesting	i.v.m.	mantel-
zorg	(21/09/2021)	88823-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
•	 	‘Clubwedstrijden	strandzeilen’,	op	

2+16	oktober,	6+20	november,	4+18	
december	2021,	15+29	januari,	12+19	
februari,	5+18	maart	2022	van	08:30	
tot	15:00	uur,	locatie:	recreatiestrand	
t.h.v.	Kennemermeer	(21/09/2021)	
98984-2021

•	 	‘Interflame	Strandrace	IJmuiden’,	op	
1	oktober	2021	van	10:00	tot	21:00	uur,	
2	oktober	2021	van	08:00	tot	17:00	
uur,	3	oktober	2021	van	08:00	tot	
15:00	uur,	locatie:	Kennemerstrand	
,	serviceterrein	van	voertuigen	aan	
de	Promenade	en	op	de	route	tussen	
strand	en	serviceterrein	(21/09/2021)	
47347-2021

Overige bekendmakingen 
•	 	Wijzigingsplan	Dokweg	short	stay	II
•	 	Verordening	Bedrijveninvesterings-

zone	Kennemerlaan	2022-2026	vast-
gesteld

•	 	4	parkeerplaatsen	aan	te	wijzen	ten	
behoeve	van	het	opladen	van	elektri-
sche	voertuigen:	

	 Bloemendaalsestraatweg	te	
	 Santpoort-Zuid
	 Adriaan	Morriënpad	t.h.v.	de	Wolff	en	
	 Dekenlaan	in	Driehuis.

Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hof-
stede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek 
Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen 
en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

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		

Zonder afspraak een vaccinatie
In IJmuiden en Velsen-Noord kunt u zich 
zonder afspraak laten vaccineren tegen 
het coronavirus. Dat kan in de vaccinatie-
bus in Zeewijk, in buurthuis de Brulboei 
in IJmuiden of in buurthuis De Stek in 
Velsen-Noord. Data en tijden zijn hiero-
nder vermeld.

Zeewijk IJmuiden
•	 Locatie:	 Schiplaan/hoek	 Planetenweg	

IJmuiden
•	 Tijd:	11:00	–	17:00	uur
•	 Zaterdag	2	oktober,	9	oktober,	16	oktober,	

23	oktober,	30	oktober,	6	november	en	13	
november

Buurthuis de Brulboei IJmuiden 
•	 Locatie:	 (in	 de	 grote	 zaal)	 Kanaalstraat	

166	IJmuiden
•	 Tijd:	11.00	-	17.00	uur
•	 Dinsdag:	5	oktober

Buurthuis De Stek Velsen-Noord 
•	 Locatie:	 (in	 de	 grote	 zaal)	 Heirweg	 2a	

Velsen-Noord
•	 Tijd:	11:00	–	17:00	uur
•	 Woensdag:	6	oktober




