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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
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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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mincte omni dellenis provide nihilitia
consecerovit quis eicte plaborr.
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ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen.
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Containers verplaatst en 
vervangen
Afgelopen jaren zijn alle textielcontainers van 
OIG vervangen door bovengrondse containers.
Op die manier blijft de kwaliteit van het textiel 
beter. De oude ondergrondse containers ver-
toonden te veel gebreken en lekkage.

Afgelopen maand zijn alle ondergrondse textiel 
container door HVC verwijderd en de meeste 
vervangen door PBD containers (plastic, blik en 
drankpakken).

Ook zijn er twee bovengrondse textielcontainers 
verplaatst;
De textielcontainer van het Marktplein in 
IJmuiden is verplaatst naar de Vomar, op de 
hoek van de Lange Nieuwstraat/Merwedestraat. 
 De textielcontainer van de Doorneberglaan in 
Zeewijk is verplaatst naar de Schiplaan (net als 
de papier en glas containers van de Doorneberg-
laan)

 De visie van Velsen Lokaal

Sinds 2015 voert de gemeente de zorgtaken uit 
voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en Jeugdwet. Hiervoor stelt het rijk 
jaarlijks geld beschikbaar. Helaas niet genoeg. 
Daarom hebben we de laatste jaren ook moeten 
bezuinigen op onderwerpen buiten de Wmo en 
Jeugdwet.
We willen iedereen die dat nodig heeft zorg 
kunnen bieden, maar tegelijkertijd willen we 
het belang van andere gemeentelijke taken niet 

uit het oog verliezen. 

We hebben in gemeente Velsen een gevarieerd 
verenigingsleven en een groot aantal sport-
clubs. Deze verenigingen zijn naast hun leden 
en vrijwilligers ook a� ankelijk van subsidies 
en andere ondersteuning van de gemeente. 
Aangesloten zijn bij een vereniging zorgt voor 
contact met mensen in je omgeving. Dat je je be-
trokken voelt bij een groep mensen die samen 
iets willen ondernemen. Het zorgt dus voor een 
betere mentale gezondheid. 

Een andere belangrijke taak van de gemeente is 
zorgen voor een prettige leefomgeving. Ook hier 
geldt dat een fi jne, groene omgeving mensen ge-
lukkiger maakt.
Velsen Lokaal vindt het belangrijk dat iedereen 
passende zorg kan ontvangen, maar ziet ook 
dat andere taken van de gemeente bij kunnen 
dragen aan een betere gezondheid en een geluk-
kig leven. Daarom werken we sinds 2020 met 
andere gemeenten samen in het actiecomité 
‘Raden in Verzet’. Om bij het rijk duidelijk te 
maken dat voor een goede uitvoering van de 
Wmo en Jeugdwet meer geld nodig is en dat het 
tekort niet ten koste van de zorg en andere ge-
meentetaken mag gaan.

Wil je meer weten over Velsen lokaal? Bezoek 
ons dan op www.velsenlokaal.nl. 

Aanwijzing lokale omroep 
De Velser Omroep Stichting (beter bekend 
als RTV Seaport) krijgt subsidie van de ge-
meente Velsen voor het lokale nieuws. Met 
dit besluit adviseert de gemeente om de Vel-
ser Omroep Stichting opnieuw aan te wijzen 
als lokale omroep. 

Instellen bestuurscommissie voor 
bestuursbureau recreatieschappen 
Er wordt een bestuursbureau opgericht voor 
de recreatieschappen, waaronder Spaarn-
woude. Voor het toezicht voor er een bestu-
urscommissie opgericht die functioneert 
als werkgeverscommissie. Hier kan de ge-
meenteraad een zienswijze over indienen.  

Statutenwijziging Onderwijs Stichting 
Zelfstandige Gymnasia 2021 
Door wetswijziging moeten de statuten van 
de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gym-
nasia worden aangepast. Het gymnasium 
Felisenum valt onder deze stichting. Dit 
voorstel zorgt voor de aanpassing van de 
statuten. 

Startdocument Hofgeesterweg 63
Op deze locatie aan de Hofgeestweg is een 
voorstel voor 50 nieuwe woningen. Op basis 
van enkele zienswijzen is het startdocument 
voor deze locatie aangepast. De aangepaste 

versie ligt nu voor aan de gemeenteraad. 

Transitievisie Warmte 
Gemeenten zijn verplicht een transitievisie 
warmte op te stellen, om uiteindelijk van het 
gas af te gaan. De transitievisie zal iedere 5 
jaar worden geactualiseerd. Deze visie ligt 
nu voor. 

Verzelfstandiging afdeling Sportzaken
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mo-
gelijkheden van een zelfstandige sportor-
ganisatie en wat dit zou betekenen voor het 
verbeteren van de dienstverlening. Het col-
lege heeft eerder besloten om de sportzaken 
te verzelfstandigen. De gemeenteraad kan nu 
wensen en bedenkingen meegeven voor de 
oprichting van een nieuwe sportorganisatie 
samen met de organisatie SRO uit Amersfoort.

Gemeente Velsen start met online verlengen rijbewijs
Vanaf 1 november 2021 is het in de gemeente Velsen mogelijk om de verlenging van het rijbe-
wijs online aan te vragen via de website van de RDW. U kunt het rijbewijs al na drie werkdagen 
op afspraak ophalen op het gemeentehuis.

Online aanvragen is alleen mogelijk bij:
•	 Verlengen van het rijbewijs
•	 Bij uitbreiding van categorieën

Uw rijbewijs op het gemeentehuis aanvragen blijft ook mogelijk.

In alle andere gevallen, zoals omwisseling, eerste afgifte en vermissing, moet u voor de aan-
vraag van het rijbewijs nog wel naar het gemeentehuis.

Hoe werkt het?
Kijk op www.rdw.nl/rijbewijsverlengen hoe u uw rijbewijs online kunt verlengen of uitbrei-
den. 

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. 

Patrick de Wildt
Steunfractielid

 Agenda van de Raad



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•	 Laurentiushof ong. (kadastraal per-

ceelnummer 10449) bouwen 8 wo-
ningen met 8 bergingen (12/10/2021)
123343-2021

•	 Zwaanstraat 10, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (14/10/2021) 124048-
2021

•	 Bellatrixstraat 26, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (15/10/2021) 124764-
2021

•	 Lindenstraat 3, plaatsen dakopbouw
(15/10/2021) 124888-2021

•	 Dokweg tussen 21 en 27, bouwen 16
bedrijfsunits (15/10/2021) 124946-
2021

•	 Warmenhovenstraat 4-6, legaliseren
wijzigen 2 appartementen naar 4 ap-
partementen (15/10/2021) 124954-
2021

Velsen-Zuid
•	 Stelling 48, plaatsen		woonark

(11/10/2021) 122379-2021

Velsen-Noord
•	 Ladderbeekstraat 101, plaatsen dakop-

bouw		(11/10/2021) 122381-2021
•	 Rooswijkweg 189, wijzigen gevelkozijn

naar deur (15/10/2021) 124837-2021

Santpoort-Zuid
•	 Bloemendaalsestraatweg 4, veran-

deren gebruik van stal naar woning
124639-2021 (15/10/2021) (Gemeen-
telijk monument)

Santpoort-Noord
•	 Corantijnstraat 12, vernieuwen

dakterras, verplaatsen toegang
(11/10/2021) 122444-2021

•	 Dinkgrevelaan 10, wijzigen interne

constructie voor lift, vervangen ga-
ragedeur door kozijn (12/10/2021)
122787-2021

IJmuiden
•	 Zeeweg 263, wijzigen gebruik van

bedrijf naar wonen (begane grond)
(14/10/2021) 100932-2021

•	 Heerenduinweg 12,		plaatsen 12 licht-
masten bij padelbanen (14/10/2021)
102519-2021

Velsen-Noord
•	 Concordiastraat 84, tijdelijk (10 jaar)

legaliseren 12 lichtmasten bij contai-
nerterminal (12/10/2021) 49605-
2020

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Driehuis
•	 Da Costalaan 60, plaatsen fietsover-

kapping (voortuin) (14/10/2021)
121336-2021

Ingediende aanvragen stand-
plaatsvergunningen APV artikel 
5:15
Santpoort-Zuid
•	 ‘Verkoop visproducten en maaltijden”,

op vrijdag vanaf 1 november 2021,
locatie: Blekersveld (12/10/2021)
123353-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
•	 ‘Beach Cross’, 15 en 16 oktober 2022

van 09:00 tot 17:00 uur, locatie: Ken-
nemerstrand (start / finish van-
af parkeerplaats Kennemermeer
(14/10/2021) 124406-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 IJmuiderstraatweg 178, plaatsen dak-

opbouw (12/10/2021) 71117-2021
•	 Leeuweriklaan 37, plaatsen 2 dak-

kapellen (voor- en achterzijde)
(14/10/2021) 116089-2021

Santpoort-Zuid
•	 Harddraverslaan 4, plaatsen dakkapel

(achterkant), vernieuwen rieten kap
(12/10/2021) 113098-2021

Driehuis
•	 Van den Vondellaan 56, wijzigen ge-

bruik berging voor het hebben van
bedrijf aan huis (12/10/2021) 28446-
2021

Omgevingsvergunning – uitgebrei-
de procedure
Santpoort-Zuid
•	 De Veenen 14 in Santpoort-Zuid,

het realiseren van een permanen-
te paardenbak met 6 verlichtings-
palen (19/10/2021) 6418-2018:
NL.IMRO.0453.OM0047DEVEEN-
EN1-R001.

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 
Velsen-Zuid
•	 Mobiele bloedinname unit’ (MAL), op

11 januari, 1 maart, 30 augustus en 1
november 2022 van 10:00 tot 22:00
uur, locatie: Minister van Houtenlaan
123 (14/10/2021) 114131-2021

Overige bekendmakingen 
•	 Aanvraag individuele gehandicapten-

parkeerplaats: Van Leeuwenstraat 11,

1972 PG		IJMUIDEN
•	 Aanvraag individuele gehandicapten-

parkeerplaats: Brederoodseweg 13,
2082 BR		SANTPOORT-ZUID

•	 24 parkeerplaatsen voor het opladen
van elektrische voertuigen verdeeld
over 12 locaties:
- Stephensonstraat t.h.v. Stephenson-
		 plein 31 in IJmuiden
-	 Homburgstraat t.h.v. nummer 22 in

IJmuiden
-	 Wieringer Aak t.h.v. nummer 73 in

Velserbroek
-	 Briniostraat t.h.v. nummer 12 in

IJmuiden
-	 Grahamstraat t.h.v. nummer 8 in

IJmuiden
- Van Dalenlaan t.h.v. nummer 390 in

Santpoort-Zuid
-	 Johanna Naberstraat t.h.v. kruising

met Aletta Jacobsstraat in Velser-
		 broek
-	 Kluut t.h.v. nummer 2 in Velser-
		 broek
-	 Schapenland t.h.v. kruising met

Langemaad in Velserbroek
-	 Maasstraat t.h.v. kruising met Eem-
		 straat in IJmuiden
-	 Bellatrixstraat t.h.v. nummer 2 in

IJmuiden
-	 Duinstraat t.h.v. nummer 8 in

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 af-
spraak laten vaccineren tegen het coro-
navirus. Dat kan in de vaccinatiebus in 
Zeewijk en in buurthuis de Brulboei.

Zeewijk IJmuiden
Locatie: Schiplaan/hoek
Planetenweg IJmuiden

Tijd: 11:00 – 17:00 uur
Zaterdag 23 oktober, 30 oktober,
6 november en 13 november

Buurthuis de Brulboei, IJmuiden             
Locatie: Kanaalstraat 166
Tijd: 11.00-17.00 uur
Vrijdag 29 oktober
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