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Mededelingen

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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 Wanneer vergaderen de Wijk-
platforms Velsen 2021
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre	 ende wijk. Zij komen op voor het al-
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-

groepen. Voor meer informatie, ga naar de web-
site www.wijkplatformsvelsen.nl en kies in de 
kaart voor de gewenste wijk.

Vergaderdata en locaties
De vergaderingen vinden weer op locatie plaats. 
Aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform Locatie Tijd  Datum

Velsen-Noord De Stek 19:30 1 november en 
   6 december
IJmuiden-Noord Zalencentrum  19:30 13 oktober en
 Velserduin  10 november

IJmuiden-Zuid Zalencentrum  19:30 17 november
 Velserduin  

 Nieuws van de Raad

Sessies 13 oktober 

Parkeerbeleid in relatie tot versnellen 
woningbouw
De gemeenteraad wil sneller nieuwe won-
ingbouw realiseren. Om sneller woningen te 
realiseren is er ook een discussie nodig over 
het aantal parkeerplaatsen en alternatieve 
vervoerswijzen zoals fi etsen of deelauto’s. 
Deze sessie is de eerste aanzet tot een nieuw 
parkeerbeleid. 

Ontwikkelingen herijking Jeugdhulp
De kosten voor jeugdhulp zijn fl ink toegenom-
en sinds 2019, daarom zijn er maatregelen 
nodig voor meer sturing en beheersing van de 
kosten. In deze sessie krijgen de raadsleden 
inzicht in de acties die zijn genomen om dit te 
realiseren. 

Handhavingsuitvoeringsplan
De handhaving houdt toezicht op een veilige 
en schone gemeente. De gemeenteraad gaat in 
gesprek over het verbeteren van de handhav-

ing in Velsen. In het nieuwe plan staat beschre-
ven hoe de handhaving verbeterd kan worden 
en welke prioriteiten er worden gesteld. 

WMO en Participatiewet
De gemeente is verantwoordelijk voor de 
maatschappelijke ondersteuning en participa-
tie. De gemeenteraad krijgt tijdens deze sessie 
inzicht in de kosten en de aantallen inwoners 
die hiermee worden geholpen. Door de hoge 
druk kan de gemeente sommige werkzaam-
heden niet meer goed uitvoeren. 

Sessies 14 oktober

Begrotingssessie
De begroting is één van de belangrijkste 
documenten van de gemeenteraad. Hierin 
staan alle plannen, kosten en opbrengsten 
voor de komende jaren. In het voorjaar bleek 
dat Velsen een tekort zou hebben op de be-
groting, door extra geld vanuit het Rijk is dit 
opgelost. Velsen heeft ook ruimte voor diverse 
investeringen.  

Dag van de Mantelzorg
Gemeente Velsen en Centrum Man-
telzorg Socius organiseren de Dag van 
de Mantelzorg op zaterdag 6 novem-
ber 2021 tussen 9.30 en 17.00 uur in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis. 
Dit jaar werken we met tijdsblokken 
om de drukte te spreiden; mantelzorg-
ers kunnen zelf een moment kiezen 
waarop we ze in het zonnetje mogen 
zetten.

Voucher als dank van de inzet
Op de Dag van de Mantelzorg ligt er voor 
de mantelzorgers een voucher klaar bij het 
gemeentehuis. De keuze bestaat uit een 
voucher voor het Filmtheater in Stads-
schouwburg Velsen, of een voucher  vrij te 
besteden bij de Haarlemse Bakker.

Ontmoeten van andere mantelzorgers
Tijdens de dag van De Mantelzorg is er ook 
gelegenheid om andere mantelzorgers te 
ontmoeten onder het genot van een kopje 
ko�  e of thee. Theatertrio Second Opinion 
zorgt voor een gezellig ontvangst.
Bent u mantelzorger en heeft u geen uit-
nodiging per brief ontvangen? Meld u dan 
voor 19 oktober aan via www.velsen.nl/
dagvandemantelzorg. Kies een tijdsblok 
en ontvang alle informatie. Of scan deze 
QR code:
Vragen?

Heeft u vragen over 
het aanmelden? 
Op donderdagen 
van 11.00-13.00 
uur helpt Centrum 
Mantelzorg Socius 
u graag. Bel hiervoor 
met 06-40728246.

Zelf weerbaar worden met gratis 
workshops
Tijdens de Week van de Veiligheid biedt de 
gemeente Velsen op donderdag 14 oktober 
2021 gratis  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 praktijkervaring 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 bewijs van deelname.
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.

De workshop wordt gegeven in het Oude kerkje 
Helmstraat 9 in IJmuiden.

Workshop ‘Herkennen van verdachte situ-
aties’
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 oefeningen 
uit de praktijk. Na afl oop krijg je een certifi caat 
als bewijs van deelname. Help criminelen te pa-
kken door verdachte situaties direct te melden 
bij de politie. 
De workshop wordt gegeven in Verzorgingshuis 
W.F. Visserhuis Houtmanstraat 1 IJmuiden.

Inschrijven
De gratis workshops zijn geschikt voor iedereen 
vanaf 10 jaar. Schrijf je via redzaam.nl snel in 
voor een workshop, want er is maar een beperkt 
aantal kaartjes. De workshops zijn  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.

Weerbaarheidstrainingen 
voor ondernemers
In de Week van de Veiligheid van 11 t/m 15 
oktober organiseert het Regionaal Plat-
form Criminaliteitsbeheersing Noord-
Holland (RPC) gratis online trainingen 
voor Velsense ondernemers hoe te hande-
len bij criminaliteit in uw onderneming.
 
Leer bijvoorbeeld over het spotten van afwij-
kend gedrag van mensen tijdens de Altijd alert 
training. Wilt u meer weten over hoe u e	 ec-
tief reageert op verschillende types agressie? 
Volg dan de training Omgaan met geweld & 
agressie. Bij de training Omgaan met een over-
val leert u welke maatregelen u het beste kan 
nemen om de kans op een overval te verklein-
en en wat u nu eigenlijk juist wel of juist niet 
moet doen in zo’n situatie. Wilt u uw onderne-
ming beter beveiligen tegen cybercriminelen? 
Volg dan de training Cybercrime. Om te leren 
hoe u signalen van ondermijning kunt herk-
ennen, kunt u de training Ondermijning vol-
gen. Voor meer informatie en aanmelden op   
www.rpcnh.nl/activiteiten

Wat vindt u van de bomen in uw buurt?
Bomen zijn belangrijk. Ze zorgen voor verkoeling op warme dagen, vangen 
water op bij piekbuien en bieden vogels en insecten een schuil-of broedplaats. 
Daarnaast voelen mensen zich gelukkiger in een groene omgeving met bomen. 
Daarom moeten we goed zorgen voor onze bomen, we kunnen namelijk niet 
zonder. Wij willen graag van u weten wat u vindt van de bomen in uw buurt. En 
wat we daar eventueel aan kunnen verbeteren.

We willen opnieuw vaststellen hoe we als gemeente met onze bomen omgaan en hierbij 
de huidige nieuwe inzichten rondom klimaat en natuur meenemen. Dit doen we in een 
nieuw bomenbeleidsplan. Om tot dat plan te komen hebben we uw input nodig. Wat wil u 
dat er verandert, of juist hetzelfde blijft?

Bomenwandelingen
Wij organiseren drie bomenwandelingen met u om een beter beeld te krijgen over hoe u 
denkt over bomen. We gaan naar buiten zodat u goed kan benoemen wat goed gaat en wat 
beter kan als het gaat om bomen.
• IJmuiden - Woensdagmiddag 13 oktober, 14:00-16:00 uur
 Startlocatie: kruising Dennenkoplaan/Reigersbossenlaan
• Velserbroek - Donderdagmiddag 14 oktober 14:00- 16.00 uur
 Startlocatie: kruising Kamerkamp/ Kerkenmaaijerskamp
• Santpoort-Noord -  Vrijdagochtend 15 oktober 10:00 – 12:00 uur
 Startlocatie: Hoofdstraat, voor de Wildeman 

Aanmelden
Meld u aan via ckruidenberg@velsen.nl. Vermeld duidelijk uw naam en de dag dat u met 
ons mee wilt wandelen. Meer informatie kun je vinden op www.samenspelvelsen.nl. Klik 
bij projecten op ‘bomenbeleidsplan’. 

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 inleveractie om vooral 
jongeren aan te moedigen hun steekwap-
ens 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 oktober van 19.00 – 22.00 uur)
• Wijkcentrum De Stek 
 (13 en 15 oktober van 19.00 – 22.00 uur)



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•  Leeuweriklaan 37, plaatsen dak-

kapellen (voor- en achterzijde) 
(26/09/2021) 116089-2021

• Trompstraat 158, bouwen aanbouw 
(25/09/2021) 115925-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 03), gewij-
zigd plan bouwen woonhuis (wijzi-
ging op eerder verleende vergunning) 
(28/09/2021) 116750-2021

• De Olmen 25C, aanbrengen balkonbe-
glazing (28/09/2021) 117169-2021

• Lange Nieuwstraat 751-753, brand-
veilig gebruik voor GGZ dagbesteding 
en Sociaal Wijk Team (29/09/2021) 
117753-2021

• Tiberiusplein 6, vervangen gevelbe-
plating (01/10/2021) 118771-2021

• Lagersstraat ong. kavel 05, bouwen 
woning (01/10/2021) 118923-2021

• hoek Vlissingenstraat / Monnic-
kendamkade, bouwen bedrijfspand 
(01/10/2021) 119033-2021

Velsen-Zuid
• Buitenhuizerweg ong. (bij 2), tij-

delijk (10 jaar) uitbreiden camping 
(30/09/2021) 118382-2021

• 
Velsen-Noord
• Reyndersweg 15, tijdelijke winterop-

slag (voor 1 winter) watersportpavil-
joen (01/10/2021) 118753-2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 80, restaure-

ren en schilderen gevels (27/09/2021) 
116573-2021(Gemeentelijk monu-
ment)

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 37, plaatsen dakop-

bouw (25/09/2021) 115921-2021
• Duin- en Kruidbergerweg 79, bouwen 

entreeportaal (28/09/2021) 117308-
2021

Velserbroek
• Johanna Westerdijkstraat 25, bou-

wen fi etsenstalling (voortuin) 
(29/09/2021) 117791-2021

• Wilhelmina Druckerstraat 6, plaatsen 
dakkapel (achterzijde) (01/10/2021) 
118970-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• De Rijpstraat 15B - 15D,vergroten 

3 bedrijfunits, vervangen kozijnen 
(28/09/2021) 48609-2021

• Willemsbeekweg 68,verbouwen woon-
huis (30/09/2021) 114548-2021

• Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Velserbroek
• ‘Verkoop van kipspecialiteiten’, op 

zaterdag, locatie: Aurora Bastion 
(28/09/2021) 116722-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
 IJmuiden
• Dirk Hartoghstraat 26, plaatsen dak-

opbouw, constructieve doorbraak (in-
tern) (28/09/2021) 95404-2021

• Loggerstraat 13, veranderen ge-
vels, plaatsen 2 reclameborden 
(28/09/2021) 100753-2021

• Strandweg 80, maken sparing (intern), 
veranderen inrichting (28/09/2021) 
91660-2021

• IJmuiderslag 1, uitvoeren grondwerk-
zaamheden voor vervangen trafosta-
tion (28/09/2021) 101271-2021

• Kennemerlaan 93, veranderen entree 
(30/09/2021) 86274-2021

• Lorentzstraat 110-224, vervangen 
kozijnen en balustrades, wijzigen en-
treeluifel, plaatsen zonnepanelen en 
fi etsenberging (30/09/2021) 95240-
2021

• Cederstraat 11, plaatsen dakopbouw 

(30/09/2021) 109855-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 11), bouwen 

woning (30/09/2021) 102941-2021
• Deutzstraat ong. (tegenover 1-5), bou-

wen 38 bedrijfsunits (30/09/2021) 
84817-2021

• Trompstraat 32, plaatsen dakopbouw 
inclusief dakkapel (30/09/2021) 
106837-2021  

 
Velsen-Noord
• Schulpweg 61, interne constructiever-

andering (30/09/2021) 104686-2021

Santpoort-Zuid
• De Veenen 14, gebruiken kantoor 

en berging voor bed & breakfast 
(28/09/2021) 90884-2021

• Wüstelaan 19, bouwen kelder, deels 
vergroten aanbouw (30/09/2021) 
95091-2021

Santpoort-Noord
• Rijksweg 236, bouwen bedrijfswoning 

(28/09/2021) 140037-2020
• J.T. Cremerlaan 109, realiseren 

constructieve doorbraak (intern) 
(30/09/2021) 96304-2021

• Roos en Beeklaan 59, plaatsen dakka-
pel (voorzijde) (30/09/2021) 90113-
2021

Driehuis
• Van Maerlantlaan 19, bouwen aan-

bouw, vergroten 1e verdieping, wij-
zigen erker en maken doorbraak 
(intern) (30/09/2021) 70405-
2021  

• Driehuizerkerkweg 42, bouwen aan-
bouwen en erker, vergroten 1e en 
2e verdieping, plaatsen dakkapel 
(30/09/2021) 67364-2021

Velserbroek
• De Zeiler 172, plaatsen berging (voor-

zijde) (28/09/2021) 103587-2021
• J.Paxtonstraat 26, wijzigen voorgevel 

(28/09/2021) 105209-2021

Verleende onthe�  ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
 Santpoort-Zuid
•   t.h.v. De Veenen 14, verwijderen 2 

onbewaakte spoorwegovergangen in 
de nacht van 14 op 15 oktober 2021 
van 01:24 tot 05:24 uur (27/09/2021) 
113875-2021

Overige bekendmakingen 
• Een parkeerverbod in te stellen op 

de Zandvoortstraat te IJmuiden aan: 
De oostzijde van het deel ten zuiden 
van de uitrit van nummer 43 over 
een lengte van 25 meter (aansluitend 
aan het bestaande parkeerverbod ten 
noorden van deze uitrit) door middel 
van het plaatsen van borden E1 (2 x; 
over de gezamenlijke lengte van be-
staand en nieuw parkeerverbod) zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990; 
De westzijde tegenover de uitrit van 
nummer 43 over een lengte van 50 
meter door middel van het plaatsen 
van borden E1 (2 x) zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het RVV 1990.                   

• Aanvraag individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het 
volgende perceel: Velserduinweg 30, 
1971 ZE  IJMUIDEN 

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 kunt u zich zonder afspraak 
laten vaccineren tegen het coronavirus. 
Dat kan in de vaccinatiebus in Zeewijk. 

Zeewijk IJmuiden
• Locatie: Schiplaan/hoek Planetenweg 

IJmuiden. Tijd: 11:00 – 17:00 uur
• Zaterdag 9 oktober, 16 oktober, 23 okto-

ber, 30 oktober, 6 november en 13 novem-
ber

Hulp bij het vinden van een 
baan
Inwoners die sinds de coronacrisis hun baan 
zijn verloren of dreigen kwijt te raken, kunnen 
aan 35 regionale mobiliteitsteams hulp vragen 
bij het vinden van een baan. Ook zelfstandige 
ondernemers en jongeren zijn welkom als zij 
moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden. 
De regionale mobiliteitsteams helpen werk-
zoekenden via intensieve begeleiding, coaching, 
scholing en bij het opdoen van praktijkervaring.

Kijk voor meer informatie op hoewerktneder-
land.nl. 

 Formulier aanvragen 
coronapas bij gemeente-
huis
Bij het gemeentehuis liggen formulieren 
waarmee u een papieren coronapas kunt 
aanvragen. De formulieren zijn bedoeld 
voor mensen die het lastig vinden om de  
coronapas digitaal aan te vragen. Op het 
formulier vult u uw burgerservicenummer 
(BSN) en postcode in. Enkele dagen later 
krijgt u het toegangsbewijs in de brieven-
bus. 

Meer informatie over het corona-
toegangsbewijs
Vanaf zaterdag 25 september 2021 moet 
iedereen vanaf dertien jaar en ouder een 
coronatoegangsbewijs laten zien bij een 
bezoek aan de horeca, bij evenementen, 
festivals, concerten en professionele 
sportwedstrijden. Het is ook vereist bij een 
bezoek aan kunst- en cultuurinstellingen, 
zoals bioscopen en theaters. Bij een afh aal-
restaurant hoeft het niet.
Het coronatoegangsbewijs is nodig om be-
smettingen te voorkomen en om de druk 
op de zorg niet verder op te laten lopen. 
Kijk voor meer informatie op  rijksover-
heid.nl.




