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Verhalen in coronatijd
Het coronavirus raakt ons allemaal. Vol-
houden is lastig. In de infopagina leest u 
aankomende tijd verhalen om elkaar door 
deze tijd te helpen.
  
 Romy Grasman-de Boer (31), activiteitenbe-
geleidster bij woonzorgcentrum De Moerberg

Zaterdag 5 september vierde Romy ter ere 
van haar 31e verjaardag nog een bescheiden 
feestje met een klein gezelschap. Dat maan-
dag een spannende en onwerkelijke dag zou 
worden, wist ze toen nog niet. 

Romy: ‘In de twee huiskamers van De Moer-
berg komen dagelijks zo’n negentien mensen 
snoezelen, spelletjes spelen, tv kijken, eten 
en drinken of helpen met klusjes. De huis-
kamer is open van negen uur ‘s ochtends tot 
negen uur ’s avonds. Bewoners zijn welkom 
zolang als ze zelf willen. Sommigen blijven 
de hele dag. Het is hun veilige, vertrouwde en 
gezellige omgeving met voor hen bekende ge-
zichten. Maar op 7 september sloten de huis-
kamers en werd het stil in huis. Corona. 

Het virus leek aan ons huis voorbij te gaan. 
Niemand had zien aankomen dat we er als-
nog door getro� en zouden worden. We zijn 
allemaal zo voorzichtig. Het begon met één 
positief geteste bewoner die dagelijks de 
huiskamer bezocht, maar er volgden er meer. 
Dat was even schrikken. Wat vond ik de be-
woners stoer. Dapper ondergingen ze de co-
ronatest. Ik ben vrij nuchter ingesteld, maar 
deze dag was ik behoorlijk zenuwachtig. Na-
tuurlijk werden wij als medewerkers ook ge-
test. Wonder boven wonder was de uitslag 
van alle huiskamermedewerkers negatief. 
Daar was ik opgelucht over, omdat ik de dag 
ervoor mijn verjaardag nog had gevierd met 
enkele familieleden. En het betekende ook 
dat ik me voor De Moerberg kon blijven in-
zetten. 

De bewoners bij wie corona was vastgesteld 
werden onder begeleiding van een verpleeg-
kundige naar Zuiderhout in Haarlem ge-
bracht. Zuiderhout is een revalidatiecentrum 
van Zorgbalans met een door ons geopende 
COVID-19 unit. Daar kan meer zorg worden 
gegeven op dat gebied en positief geteste be-
woners hebben daar meer bewegingsvrij-
heid. Dat ze daar naartoe gingen was goed, 
maar ook verdrietig. Wij mogen dan de pro-
fessionals zijn als medewerkers, maar we 
voelen ook mee met de bewoners en hun fa-
milieleden. We doen ons werk nu eenmaal uit 
liefde voor mensen. 

We hebben als collega’s een groepsapp. Daar-
in ging het gesprek vooral over wat er alle-

maal gebeurde. Dat was best intens. Mooi dat 
we het met elkaar konden delen, maar tege-
lijkertijd ook lastig om je werk even los te la-
ten. Je neemt de spanning mee naar huis. Be-
woners zijn toch steeds in je gedachten Hoe 
zal het met ze gaan? Wanneer komen ze weer 
thuis? Via het werk is er daarom, voor wie 
wil, een psycholoog beschikbaar om mee te 
praten. 

Ik had niet kunnen bedenken dat corona zo’n 
impact zou hebben. Ik heb het virus altijd wel 
serieus genomen en nooit weggewuifd. Maar 
ik wilde mijn leven niet door angst laten be-
palen. Wat alsnog gebeurde. Nu de huiskamer 
dicht was en de negatief geteste bewoners in 
hun appartement zaten, bezochten we hen 
daar. Om met ze te praten en te helpen met 
eten en drinken. Natuurlijk met persoonlijke 
beschermingsmiddelen als een mondkapje, 
spatbril, schort en handschoenen. 

Inmiddels zijn we zover dat de huiskamer 
weer open kan. En de eerste twee bewoners 
zijn terug uit Zuiderhout. Dat was een feest. 
Met slingers, ballonnen en vlaggetjes heb-
ben we ze een warm welkom thuis gegeven. 
Iedereen lijkt weer wat te kalmeren. Het is 
nu hopelijk gedaan met het virus in huis. 
We blijven er alert op dat iedereen zich hier 
houdt aan de coronamaatregelen. Ik wens dat 
het nooit meer terugkomt.’

hvcgroep.nl/gft

bakkie houdt 
niet van plastic.

De groene bak is alléén voor jouw 
gft en etensresten. Ben jij er mooi 
vanaf en maken wij er groen gas 
en compost van!

Het coronavirus is er nog altijd. Dus is 
het belangrijk om juist nu alert te blijven. 
Daarom bestaat de app CoronaMelder. 
Deze is vanaf 10 oktober te gebruiken in 
heel Nederland.
  
Waarom is de app belangrijk?]
CoronaMelder waarschuwt u nadat u in de 
buurt bent geweest van iemand met corona. 
Zo kunt u voorkomen dat u mensen in uw 
omgeving besmet. Het downloaden van de 
app is altijd vrijwillig.

Hoe werkt het?
De app stuurt een melding als u minstens 15 
minuten dicht bij iemand bent geweest die 
later corona blijkt te hebben. Deze persoon 
moet ook de app gebruiken.
De app ziet via bluetooth of u dicht bij ie-
mand was. Hoe dichterbij, hoe sterker het 
bluetoothsignaal. De app weet niet waar u 
was en wie u bent.
U kunt de CoronaMelder-App downloaden in 
de App Store en Google Play.

App CoronaMelder

De dag waarop gemeente Velsen en Cen-
trum Mantelzorg Socius voorgaande jaren 
een gezellige middag organiseerden, om 
mantelzorgers in het zonnetje te zetten 
gaat helaas dit jaar niet door. Het risico 
rondom het corona virus is te groot om 
juist een grote groep mantelzorgers, die 
zorgen voor een kwetsbare naaste, samen 
te brengen.
  
Toch willen we stilstaan bij het feit dat er 
grote groepen zijn die voor anderen zorgen 
en het belang van mantelzorgen benadruk-
ken. Wij spreken zo onze waardering uit en 
willen graag iets voor hen doen.

In samenwerking met de Stadschouwburg 
Velsen biedt de gemeente Velsen de geregis-
treerde mantelzorgers uit onze gemeente in 
de maand november een fi lm aan in het fi lm-
theater, op een zelf gekozen dag en tijdstip. Al 

deze mantelzorgers ontvangen binnenkort 
een brief met hierin een code om een fi lm 
naar keuze te reserveren. 

Bent u nog geen geregistreerde mantelzor-
ger en wilt u volgend jaar ook meedoen aan 
de dag van de mantelzorg? Mail dan uw  per-
soonlijke gegevens, emailadres en geboorte-
datum naar Centrum Mantelzorg Socius via 
infomantelzorg@socius-md.nl. Of registreer 
uzelf via www.velsen.nl/mantelzorgwaarde-
ring en vraag tegelijkertijd de mantelzorg-
waardering aan. 

Lukt het digitaal niet? Dan kunt u bellen naar 
088-8876900. 
 
Marianne Steijn: “Mantelzorg doe je er niet 
even bij. Zorgen voor een dierbare die niet 
zonder jouw steun kan vraagt veel van ie-
mand. Ik heb daar groot respect voor.

Dag van de Mantelzorg 2020

In gesprek gaan met onze inwoners en 
partners is door corona een stuk lastiger 
geworden. Toch lukt het goed om dit on-
line te doen. Wekelijks leest u hier een 
voorbeeld. U vindt de voorbeelden ook 
op  samenspelvelsen.nl.
  
Keuze speeltoestellen 
Bij renovatie van speeltoestellen gaat de ge-
meente altijd ter plekke in gesprek met kin-
deren uit de buurt van de speelplek. Ook dit 
is nu op vier locaties digitaal gedaan. De om-
wonenden kregen een brief met de mogelijk-
heid voor kinderen om zich aan te melden. De 
opkomst per speelplek varieerde van een tot 

twintig kinderen en hun ouders. Het waren 
leuke gesprekken waarbij keuzes aan kinde-
ren werden voorgelegd, waarop ze  konden 
stemmen. Dit helpt bij het maken van een 
nieuw ontwerp voor de speelplekken.

Samenspelvelsen.nl       
Op de website samenspelvelsen.nl staan pro-
jecten die interactief met inwoners vorm 
krijgen. Betrokkenen die zich aanmelden 
blijven ook op de hoogte van de ontwikkelin-
gen rond het project. Ook is het een website 
waarop  inwoners zelf initiatieven kunnen 
plaatsen. Neem gerust eens een kijkje. 

Digitaal in gesprek met inwoners
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Binnenkort controleert een aantal hon-
dencontroleurs de aanwezigheid van hon-
den.  De hondencontroleurs van de fi rma 
Legitiem B.V. doet dit in opdracht van ge-
meente Velsen. Er wordt gecontroleerd 
aan de hand van de gemeentelijke belas-
tingadministratie. De hondencontroleurs 
werken volgens de coronarichtlijnen van 
het RIVM. En zij legitimeren zich met een 
door de gemeente verstrekt legitimatie-
bewijs.
  
Waarom controle?
Wie een hond heeft moet dat melden bij de 
gemeente en moet hondenbelasting beta-
len. De gemeente verstuurt de aanslagen 
daarvoor. Om dat goed te kunnen doen con-
troleert de gemeente regelmatig op honden-
bezit. Bent u niet thuis en vermoedt de hon-
dencontroleur dat  u een hond heeft die nog 
niet geregistreerd staat? Dan  laat de honden-
controleur een informatiebrief met een aan-

giftebiljet hondenbelasting achter. 

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en was u nog niet 
in de gelegenheid om daarvan aangifte te 
doen?  Dan kunt u uw hond alsnog aanmelden 
bij de werkeenheid Belastingen en Invorde-
ring. U kunt een aangiftebiljet hondenbelas-
ting downloaden via www.velsen.nl./ digitaal 
loket./producten en diensten/ hondenbelas-
ting/ aanvragen/ aangiftebiljet downloaden.

Ook kunt u bellen voor het aangiftebiljet hon-
denbelasting via 0255-567322. Als u geen 
aangifte doet  en de hondencontroleur treft 
wel een hond aan, dan betaalt u niet alleen de 
aanslag hondenbelasting, maar ook een boe-
te.

Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op 
www.velsen.nl.

Hondencontrole is gestart

Tarieven voor honden
Voor de eerste hond
Voor de tweede hond
Voor de derde hond en elke volgende, per hond
Voor kennels

€   92,76
€  117,45
€ 131,94
€ 650,07

Om de strijd aan te gaan met cybercrimi-
naliteit is de gemeente Velsen op zoek 
naar Junior Cyber Agents: kinderen tus-
sen de 8 en 12 jaar die door het spelen 
van HackShield leren hoe ze zichzelf en 
hun omgeving beschermen tegen online 
gevaren.
  
Wethouder Jeroen Verwoort ging tijdens 
de Week van de Veiligheid in gesprek met 
Valentijn en Liselotte, twee Junior Cyber 
Agents uit Velsen. HackShield spelen blijkt 
niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Zowel 
Valentijn als Liselotte zijn enthousiast over 
HackShield. Valentijn: “Het is niet alleen een 
leuk spel. Je leert jezelf ook beschermen te-
gen computercriminaliteit.” Liselotte vult 
aan: “Ik heb geleerd dat een langer wacht-
woord beter is dan een kort wachtwoord. Dit 

heb ik mijn ouders uitgelegd.”

HackShield is een educatieve game die kin-
deren tussen de 8 en 12 jaar spelenderwijs 
opleidt tot Junior Cyber Agents. In de game 
gaan de kinderen op avontuur met de fi ctie-
ve karakters Sanne en André. Samen vinden 
zij oplossingen voor digitale problemen zoals 
identiteitsfraude, cyberpesten en misbruik 
van privacy. Het spel is zo opgezet dat de kin-
deren ook hun omgeving betrekken bij het 
leerproces. 

Help jij net als Valentijn en Liselotte om de 
online boeven te pakken? Geef je kinderen op 
via https://www.joinhackshield.nl/gemeen-
te/velsen of download de game in de App Sto-
re. De beste Velsense Junior Cyber Agents 
worden begin december gehuldigd.

Wethouder Jeroen Verwoort 
in gesprek met Velsense Junior 
Cyber Agents

Nieuws van de raad

BESPROKEN IN DE SESSIES BEGROTINGSSESSIE

Oriëntatie recycletarief
De HVC zorgt voor het ophalen van afval 
in Velsen. De gemeenteraad kreeg een pre-
sentatie over het mogelijk invoeren van een 
recycletarief en wat dat betekent voor de 
inwoners. De raadsleden stelden diverse vra-
gen over maatwerk, afscheiding in huis, de 
handhaving op afvaldumping en de kosten. 
De wethouder heeft toegezegd om met een 
notitie te komen over een aantal knelpunten. 
In november zal dit onderwerp een vervolg 
krijgen. 

Participatie Visie op Velsen
De gemeente Velsen is bezig met een nieuwe 
Visie op Velsen. Een aantal geplande acti-
viteiten konden door het coronavirus niet 
doorgaan. Daardoor heeft de vorming van 
een nieuwe visie vertraging opgelopen. De 
voortgang en het plan voor de komende pe-
riode is besproken. De raadsleden kwamen 
met diverse suggesties om zoveel mogelijk 
doelgroepen te bereiken. 
Tevens kwam het nieuwe beleidskader voor 
participatie aan bod. In dit beleidskader 
wordt duidelijk hoe de gemeente Velsen 
zorgt dat er betrokkenheid en inspraak is 
van inwoners. Dit onderwerp zal op een later 
moment terugkomen.

Ambities en spelregels Omgevingswet
De Omgevingswet omvat alle wetten en re-

gels rondom de leefomgeving. Deze wet is 
al een paar keer uitgesteld en gaat in per 1 
januari 2022. Om te voldoen aan de nieuwe 
Omgevingswet moet er nog wel veel gebeu-
ren. Er ligt nu een voorstel voor de ambities 
en spelregels voor de invoering van de Om-
gevingswet, waar alle politieke partijen posi-
tief op hebben gereageerd. Dit onderwerp zal 
later weer terugkomen voor besluitvorming. 

Regionale Samenwerking
De gemeente Velsen is opnieuw aan het 
kijken naar samenwerking in de regio. De 
raad heeft eerder aangegeven dat inzichte-
lijk moet worden gemaakt welke doelen de 
gemeente nastreeft. Dan kan per doelstel-
ling een goede keuze worden gemaakt voor 
samenwerking met bijvoorbeeld andere ge-
meenten. De raadsleden hebben hun mening 
gegeven over de mogelijke samenwerkingen. 
A� ankelijk van thema’s kan er naar de an-
dere IJmondgemeenten, maar ook naar Zuid 
Kennemerland, gekeken worden. 
D66V overweegt een motie om aan te sluiten 
bij Beverwijk en Heemskerk om gezamen-
lijk te kijken hoe de IJmondsamenwerking 
nieuw leven ingeblazen kan worden.

BRAK! / PVM
Tijdens de behandeling op 25 juni van de 
1e Bestuursrapportage 2020 heeft de raad 
via een amendement aangegeven tijdens de 

Begrotingsraad te willen besluiten over een 
“go or no go” met betrekking tot BRAK! en de 
daarvoor gereserveerde €2,9 miljoen. Inmid-
dels is BRAK! / PVM onderwerp van een ses-
sie geweest op 9 en 17 september. 
Tijdens deze sessie werd er af en toe fl ink ge-
discussieerd en soms stevige woorden geuit. 
Het college heeft geadviseerd om niet door te 
gaan met BRAK!, maar de raadsleden willen 
wel graag dat het Pieter Vermeulen Museum 
behouden blijft. 

Het onderwerp staat op de agenda van de ko-
mende raadsvergadering op 29 oktober. Door 
D66V werd alvast een amendement aange-
kondigd en de ChristenUnie kondigde twee 
moties aan.

Prestatieafspraken Velsen
De drie woningcorporaties in Velsen maken 
jaarlijks afspraken met de gemeente en hun 
huurdersverenigingen over ieders inzet op 
het gebied van wonen. Die afspraken noe-
men we prestatieafspraken. Naast de jaar-
lijkse afspraken wordt in Velsen ook gewerkt 
met kaderafspraken (meerjarige afspra-
ken). De raadsleden hebben gesproken over 
scheefwonen, verduurzaming van de wonin-
gen en de aansluitingen op het warmtenet 
als alternatief voor gas. De wethouder neemt 
deze input mee voor de afspraken met de wo-
ningbouwcorporaties. 

Begroting 2021
In de begroting staan de plannen van de 
gemeente voor de komende jaren en de 
kosten die daarbij horen. De gemeente 
Velsen moet bezuinigen en daar moeten 
keuzes voor worden gemaakt. De ge-
meenteraad heeft eerder dit jaar gespro-
ken over de keuzes die voorliggen. Er is 
een overzicht van  bijsturingsmaatrege-
len opgesteld die kunnen helpen om de 
inkomsten en uitgaven weer in balans te 
krijgen. De gemeenteraad gaat in gesprek 
over de concept-begroting en de voorge-
stelde keuzes voor bezuinigingen van het 
college en kan tijdens deze sessie indien 
gewenst steun zoeken voor andere op-
ties.
22 oktober vanaf 19.30 uur: Raadzaal



Infopagina

15 oktober 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 

is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 101, vervangen garage-
deur door raam (08/10/2020) 60473-2020
2e Havenstraat 3, bouwkundig splitsen en te-
rugbrengen naar originele staat van nr. 3 en 
nr. 5 (08/10/2020) 62219-2020
nabij Schoolpad en Lorentzstraat (grasveld 
HBS), tijdelijk (1 jaar) plaatsen sportcontrai-
ner (09/10/2020) 86618-2020
Zeeweg 249, realiseren dakopbouw 
(09/10/2020) 93323-2020
Velserduinweg 202, uitbreiden verdieping en 
kap (09/10/2020) 94620-2020
 

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 151, uitbreiden entree 
(08/10/2020) 53469-2020

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 83, plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (07/10/2020) 99801-2020
Van Rijswijkstraat 2, plaatsen 2 dakkapellen 
(08/10/2020) 74821-2020

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 4, kappen 2 bomen 
(07/10/2020) 90982-2020
Middenduinerweg 80, verbouwen veestal tot 
zuivelbereidingsruimte en boerderijwinkel 
(07/10/2020) 3309-2019

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 193, plaatsen dakopbouw 
(07/10/2020) 96393-2020
Vlietweg 20, vernieuwen gevelmetselwerk 
(toren) (09/10/2020) 87936-2020
Wulverderlaan 8, kappen 1 boom (spar) 
(voorzijde) (09/10/2020) 98558-2020

Driehuis
Jacob Catslaan 7, uitbreiden begane grond 
(09/10/2020) 91270-2020
Driehuizerkerkweg 113, modernisering an-
tenne installatie kerktoren (09/10/2020) 
97659-2020 (Gemeentelijk monument)
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen informa-
tiebord op Café Middeloo (09/10/2020) 
99073-2020(Gemeentelijk monument)

Velserbroek
Schokker 22, bouwen aanbouw (voorgevel) 
(08/10/2020) 66671-2020 

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 8, kappen 1 boom (beuk) 
(voorzijde) (09/10/2020) 98558-2020

Besluiten

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Berich-
ten over uw buurt) op 15 oktober 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsvergun-
ning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 3 oktober tot en met 9 oktober 
2020 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen op 
grond van de wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Margadantstraat 68, gewijzigd plan bouwen 
bedrijfsunits bouwnrs. 3A en 3B (03/10/2020) 
104500-2020
IJmond Haven, realiseren vaste steigercon-
structie (06/10/2020) 105801-2020
Eenhoornstraat 4, realiseren tijdelijk lokaal 
(voorzijde) (08/10/2020) 106573-2020
Griftstraat 12, plaatsen uitbouw (09/10/2020) 
107407-2020
Vareniusstraat 9 RD, vervangen overheaddeur 
(09/10/2020) 107495-2020
 
Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 15,plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(09/10/2020) 107023-2020

Velsen-Noord
Schoonoortstraat 6, plaatsen dakop-

bouw (08/10/2020) 106646-2020
Wijkeroogstraat ong., plaatsen JOB 
(09/10/2020) 107376-2020

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 11, kappen 6 bomen 
(06/10/2020) 105639-2020
Anna van Saksenlaan 10+ 8, kappen 4 bomen 
(08/10/2020) 106701-2020

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen ver-
harding t.b.v. opslag containers (03/10/2020) 
104502-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, herbouwen muur-
tje (03/10/2020) 104504-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen om-
heining (06/10/2020) 105693-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen be-
strating (06/10/2020) 105845-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, ophogen/verbre-
den weiland (06/10/2020) 105843-2020
Huis te Wissenlaan 52, plaatsen overkapping 
(07/10/2020) 106412-2020

Driehuis
Hofdijklaan 68, kappen boom (07/10/2020) 
106210-2020
Driehuizerkerkweg 2 - 8000,  afsluiten nis bun-
ker (09/10/2020) 107259-2020

Velserbroek
De Weid 14, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en 
achterzijde (05/10/2020) 105288-2020
Wieringer Aak 79, plaatsen dakkapel (achterzij-

de) (05/10/2020) 105161-2020
Krommeweid 2, plaatsen uitbouw (achterzijde) 
(08/10/2020) 106659-2020
Dotterbloem 27, realiseren uitbouw (achterzij-
de) (08/10/2020) 106785-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Velsen-Noord
De Zandstraat 1, legaliseren kamergewijze be-
woning (4 kamers, 4 personen) (08/10/2020) 
80648-2020

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41, kappen 29 bomen 
(06/10/2020) 84234-2020
Velserenderlaan 2, legaliseren 4 opslag-
voorzieningen en 4 tent/luifel constructies 
(06/10/2020) 84848-2020

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 58A, plaatsen dakopbouw 
(06/10/2020) 86251-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 99, plaatsen extra entree-
deur (06/10/2020) 84750-2020

Velserbroek
Westlaan 35, tijdelijk (2 jaar) plaatsen 2 Tiny 
houses (05/10/2020) 78549-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, tijdelijk afwijken bestemmings-
plan tijdens Strong Viking Hills Brother Edition 
2020 (06/10/2020) 74548-2020
Dr. Kuyperlaan 48, vervangen kozijn (achterzij-
de) (08/10/2020) 104365-2020

Velserbroek
Spitsaak 17, plaatsen dakkapel (tweedelijns aan 
achterzijde) (08/10/2020) 104218-2020

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, op 29 oktober 
2020 van 11:00 tot 20:00 uur, locaties: Kerk-
plein, Velserbeek (park), Torenstraat, Meer-
vlietstraat  (09/10/2020)

Velsen-Noord
‘Hoe mijn keurige ouders in de cel belanden , op 
21-10-2020, locatie: Windsurfpad (08/10/2020) 
106717-2020

Driehuis
‘Thuisfront’ ‘, van 19 t/m 22 oktober 2020, loca-
tie: Hofdijklaan 86 (22/09/2020) 105742-2020 
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De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond maakt, namens het algemeen be-
stuur van Omgevingsdienst IJmond, be-
kend dat in verband met het wijzigings-
plan voor het realiseren van 8 woningen 
ter plaatse van de Fidelishof 30 in IJmui-
den een besluit is genomen voor het vast-
stellen van een hogere waarde voor de 
geluidbelasting in het kader van de Wet 
geluidhinder.

Het hogere waardenbesluit heeft betrek-
king op industrielawaai. 

De bevoegdheid van het college van Vel-
sen tot vaststelling van hogere waarden 
voor de geluidbelasting in het kader van 
de Wet geluidhinder is gedelegeerd aan 
het algemeen bestuur van Omgevings-
dienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond, gemandateerd bevoegd namens 

genoemd algemeen bestuur, heeft de ho-
gere waarden voor de geluidbelasting 
vastgesteld.
Belanghebbenden kunnen tegen het be-
sluit bezwaar maken.

Het besluit, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt met ingang van 16 oktober 
2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de pu-
blieksbalie van het stadhuis, Dudokplein 1 in 
IJmuiden. Tevens kunt u het besluit inzien bij 

Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b 
in Beverwijk en op www.odijmond.nl.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt kunnen belanghebbenden bezwaar indie-
nen bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 
325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding 
van “Bezwaar hogere waarden Wet geluidhin-
der wijzigingsplan Fidelishof 30 IJmuiden”.

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder wijzigings-
plan Fidelishof 30 IJmuiden, realiseren van 8 woningen

Aankondiging
Burgemeester en wethouders van ge-
meente Velsen zijn voornemens een wij-
zigingsplan vast te stellen voor de locatie 
Fidelishof 30 in IJmuiden (voormalige 
Laurentiuskerk). Hiermee werken we 
aan de doelstelling om de woningbouw-
opgave voor onze gemeente tot uitvoe-
ring te brengen. Gemeente  Velsen  wil 
immers bestaande  en  nieuwe  inwo-
ners  een  goede  start  en  mogelijkheden 
van een wooncarrière bieden. Hiervoor 
bouwen we de komende jaren - tot 2030 
- extra woningen. Voor IJmuiden ligt de 
opgave om vooral kwalitatieve, middel-
dure woningen toe te voegen. Dit wo-
ningbouwplan voorziet hierin.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de oostzijde van 
IJmuiden, binnen de woonkern. De begren-
zing van het plangebied is gelijk aan de be-
grenzing van de gebiedsaanduiding ‘wetge-
vingszone wijzigingsgebied – 10’, zoals dat is 
opgenomen in het bestemmingsplan IJmui-
den Oost. Dit is het gebouw Fidelishof 30 met 
de bijbehorende grond.

Plan inzien
Het wijzigingsplan Fidelishof 30 IJmuiden 
(idn: NL.IMRO.0453.WP0709FIDELIS-
HOF1-O001) ligt met ingang van 16 oktober 
2020 gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage. Naast het wijzigingsplan liggen te-
vens de daarop betrekking hebbende onder-
zoeken en rapportages ter inzage. De stukken 
zijn in te zien bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Het 
plan is tevens in te zien op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 
wijzigingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Of per e-mail via ro@velsen.nl. Onder ver-
melding van “zienswijze wijzigingsplan Fide-
lishof 30 IJmuiden”. Vergeet daarbij niet dui-
delijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van een mondelinge ziens-
wijze kunt u een afspraak maken via telefoon-
nummer 0255-567200 of ro@velsen.nl.

Wijzigingsplan Fidelishof 30 IJmuiden

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende perceel:

• De Olmen 25 E, 1974 SJ  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verlenging voeren terras
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen maakt bekend dat zij d.d. 6 oktober 
2020 beleidsregel ‘corona: tijdelijke (uitbrei-

ding) terrassen’ heeft verlengd voor de duur 
van de coronamaatregelen. Aanvullend heeft 
het college de beleidsregel ‘corona: tijdelijke 

terrasschermen- en overkappingen’ vastge-
steld. Deze beleidsregel heeft een looptijd van 
31 oktober 2020 tot 1 april 2021. De maatre-

gelen bieden horecaondernemers in Velsen 
tijdelijk meer mogelijkheden voor het voeren 
van een terras in de herfst- en winterperiode. 

 




