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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 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
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ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen.
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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 

Vul de enquête in!
Wat vindt u van de bomen in uw 
buurt? 
We willen opnieuw vaststellen hoe we als ge-
meente met onze bomen omgaan en hierbij de 
huidige inzichten rondom klimaat en natuur 
meenemen. Dit doen we in een nieuw bomenbe-
leidsplan. Om tot dat plan te komen hebben we 
uw input nodig. Wat wil u dat er verandert, of 
juist hetzelfde blijft? 

Vorige week nodigden we u uit voor een bomen-
wandeling. Voor de mensen die hier niet bij kun-
nen zijn, of een extra toelichting willen geven, 
hebben we ook een enquête opgesteld. 

Deze vind je op samenspelvelsen.nl, onder het 
kopje bomenbeleidsplan. Of scan de QR-code. 

Wijkertunnel (A9) tijde-
lijk dicht voor vrachtver-
keer en touringcars
Sinds vrijdagochtend 8 oktober 05.00 
uur mogen er tijdelijk in beide richtin-
gen geen vrachtverkeer en touringcars 
door de Wijkertunnel (A9). Autover-
keer kan wel gewoon gebruik blijven 
maken van de tunnel. Vanwege een 
aantal defecte ventilatoren in de tun-
nel kan er bij een calamiteit met veel 
rookontwikkeling onvoldoende rook 
uit de tunnel worden geblazen. 

Door vrachtwagens en touringcars tijde-
lijk om te laten rijden, neemt de kans op 
een ongeluk met veel rookontwikkeling 
dusdanig af dat de tunnel blijft voldoen aan 
de gestelde veiligheidsmarges. Hierdoor 
blijft de tunnel veilig te gebruiken. Bij een 
incident waarbij brand ontstaat, wordt 
de tunnel altijd afgesloten voor verkeer. 
Hierover zijn afspraken gemaakt met de 
brandweer.

Vrachtverkeer en touringcars worden 
omgeleid via de naastgelegen Velsertun-
nel, de Coentunnel en Zeeburgertunnel 
(A10) en moeten rekening houden met 
extra reistijd. Hoe lang de tunnel gesloten 
blijft voor vrachtverkeer is nu nog niet 
bekend. Rijkswaterstaat doet er alles aan 
om de tunnel zo snel mogelijk weer open te 
kunnen stellen voor al het verkeer. 

Meer informatie is te vinden op: 
www.rijkswaterstaat.nl 

Afvalinzameling bij hoogbouw in 
Zeewijk
De bewoners van Zeewijk kunnen nu al-
lemaal hun afval scheiden. Bij fl ats/appar-
tementen (hoogbouw) in Zeewijk staan 
behalve een restafvalcontainer nu ook een 
container voor groente, fruit en etensrest-
en (GFE). En er is een container voor plas-
tic, blik en drinkpakken (PBD) in de buurt. 
Ook zijn de bovengrondse containers op 
de Doorneberglaan bij het winkelcentrum 
Zeewijkpassage vervangen door onder-
grondse containers aan de Schiplaan. 

Afvalmarkt
Een team van afvalcoaches gaat de komende 
weken op pad in Zeewijk. Zij gaan in gesprek 
met inwoners over het scheiden van afval en 

geven tips over hoe het makkelijker kan. Heeft u 
vragen over het scheiden van afval? Kom dan za-
terdag 16 oktober naar de afvalmarkt. Van 10.00 
tot 12.00 uur staan de afvalcoaches met hun pro-
motruck bij Winkelcentrum Zeewijk Passage en 
van 13.00 tot 15.00 uur op het Canopusplein bij 
de Lidl. Kom langs en bekijk de speciale VR-fi lm 
over het scheiden van gft en etensresten en ga in 
gesprek met de af valcoaches.

Meer informatie
In Velsen willen we de hoeveelheid restafval 
verminderen en waardevolle materialen herge-
bruiken. Velsen noemt dit “Meer Waarde uit 
Afval”.   Meer informatie hierover leest u op 
www.velsen.nl/meer-waarde-uit-afval-hoogbouw 

Week van de Industrie-
cultuur 2021
Dit weekend gaat de Week van de Indus-
triecultuur 2021 weer van start! Vanwege 
de nasleep van corona is er dit jaar een com-
pacter programma, maar toch zijn er weer 
diverse bedrijven die hun deuren voor het 
geïnteresseerde publiek openzetten. De ver-
halen van de industrie komen tot leven met 
behulp van rondleidingen, theater en work-
shops in het Noordzeekanaalgebied. In het 
programma is er in de herfstvakantie van 15 
tot en met 24 oktober voor jong en oud van 
alles te doen in IJmuiden, Beverwijk en de 
Zaanstreek! Kijk voor het programma en om 
u aan te melden op www.industriecultuur.nl

Wat is uw ervaring met de horeca in Velsen: 
vul de vragenlijst in!
De gemeente Velsen laat op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de horeca in de 
gemeente. We willen graag weten wie de horecagelegenheden in Velsen bezoekt, en hoe 
u als (potentiële) gast de horeca in de gemeente Velsen ervaart. De uitkomsten van het 
onderzoek worden door de gemeente gebruikt om een nieuw horecabeleid te maken. 

De gemeente wil u graag betrekken bij dit onderzoek en is benieuwd naar uw ervaringen 
met, en uw mening over de horeca. U kunt u mening geven op Velsen.nl/actueel of scan de 
QR-code hiernaast.

De vragenlijst is in te vullen tot 31 oktober. 

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  16 oktober, 23 oktober, 30 oktober, 
6 november en 13 november



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•	 	nabij Kennemermeer (kadastraal

K871), tijdelijk (7 jaar) plaatsen micro
windmolen (03/10/2021) 119172-
2021

•	 Havenkade 1,wijzigen gebruik kantoor
naar wonen (6 appartementen), ver-
groten zolder (04/10/2021) 119789-
2021 (gemeentelijk monument)

•	 Mercuriusstraat 26, dichtzet-
ten inpandig balkon (voorzijde)
(04/10/2021) 119795-2021

•	 Dinkelstraat 16-22, bouwen 2 star-
tersappartementen (05/10/2021)
119963-2021

•	 Meeuwenlaan 49, plaatsen dakop-
bouw (06/10/2021) 120606-2021

•	 Volendamkade 1, tijdelijk (1 jaar en
8 maanden) plaatsen opslagtent
(06/10/2021) 120709-2021

•	 Kanaalstraat 212, plaatsen erker
(voorzijde) (07/10/2021) 121085-2021

•	 Westerduinweg 30, plaatsen aanbouw
(08/10/2021) 121871-2021

•	 Willebrordstraat ong. (kavel 02), bou-
wen woning (08/10/2021) 122083-
2021

Velsen-Noord
•	 Stuwadoorstraat 21, realiseren tus-

senvloer (08/10/2021) 121981-2021

Santpoort-Noord
•	 Hoofdstraat 177A, legaliseren dakter-

ras (04/10/2021) 119650-2021
•	 nabij Duin- en Kruidberger-

weg 76, verharden parkeerplaats
(05/10/2021) 120447-2021

Driehuis
•	 Driehuizerkerkweg ong. (t.h.v. ‘t Prin-

cenboschpad met kruising busbaan),
kappen 5 bomen (groenrenovatie
bestaand struweel) (04/10/2021)

119531-2021
•	 Da Costalaan 60, plaatsen fietsover-

kapping (voortuin) (7/10/2021)
121336-2021

Verlengen beslistermijn 
Velsen-Zuid
•	 Rijksweg 114, bouwen bijgebouw

(05/10/2021) 98714-2021

Santpoort-Noord
•	 Hoofdstraat 172 B, vergroten en wij-

zigen gebruik winkel/opslagruimte
naar 5 appartementen (05/10/2021)
82121-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
•	 Trompstraat 158, bouwen aanbouw

(05/10/2021) 115925-2021

Velserbroek
•	 Johanna Westerdijkstraat 25, bou-

wen fietsenstalling (voortuin)
(05/10/2021) 117791-2021

•	 Lepelaar 20, vervangen garagedeur
(07/10/2021) 99554-2021

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
Velsen-Noord
•	 N197 tussen hmp 3.5 en 4.3, asfalte-

ringswerkzaamheden en grooton-
derhoud gedurende de nachten 4 t/m
9 oktober 2021 tussen 20:00 uur en
05:00 uur en 11 t/m 16 oktober tussen
20:00 uur en 05:00 uur. (4/10/2021)
118199-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
•	 Pierloop Velsen, op 11 september

2022 van 10:00 tot 14:00 uur, loca-
tie: diverse routes door IJmuiden,
start en finish		Kennemerboulevard
(05/10/2021) 120386-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 Lagersstraat ong. (kavel 12), bouwen

woning (05/10/2021) 97378-2021
•	 Planetenweg 301C, brandveilig ge-

bruiken van schoolgebouw en sport-
hal (07/10/2021) 59035-2021

•	 Snelliusstraat 95, plaatsen dakkapel
(achterzijde) (07/10/2021) 82703-
2021

Velsen-Zuid
•	 Stelling 54, verlengen termijn (3 jaar)

tijdelijk gebruiken voor praktijkles-
sen door Maritiem College Ijmond
(t/m december 2024) (05/10/2021)
112566-2021

Velserbroek
•	 Boterdijkweg 1, vergroten 1e verdie-

ping, wijzigen zijgevels (05/10/2021)
108909-2021

•	 Botter 31, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (07/10/2021)
111751-2021

•	 Rijksweg 287, vergroten tuincen-
trum, realiseren buitentuin, plaat-
sen 3 lichtmasten en geluidsscherm
(07/10/2021) 140223-2020

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning –uitgebreide procedure
IJmuiden
•	 Briniostraat 10-12, brandveilig gebrui-

ken van Technisch College Velsen en
Maritiem College Velsen (11/10/2021)
88058-2021

Verleende onthe�ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
Velsen-Noord
•	 N197 tussen hmp 3.5 en 4.3, asfalte-

ringswerkzaamheden en grooton-
derhoud gedurende de nachten 4 t/m
9 oktober 2021 tussen 20:00 uur en
05:00 uur en 11 t/m 16 oktober tussen
20:00 uur en 05:00 uur. (07/10/2021)
118172-2021

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
•	 ‘tv commercial POSTNL’,		locatie plein

1945 op 06 oktober 2021 tussen 07.00
- 20.00 uur (05/10/2021) 112952-2021

•	 Verleende evenementenvergunning
APV artikel 2:10

Santpoort-Noord
•	 ‘Pinkenveiling’, op 09 oktober 2021

tussen 09:00 en 16:30 uur, 10 ok-
tober 2021 tussen 10:30 en 17:00
uur, locatie: Frans Netscherlaan 12
(06/10/2021) 64934-2021

Overige bekendmakingen 
•	 Coördinatiebesluit Hotel The Green –

Velsen-Zuid

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
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