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Verhalen in coronatijd
Het coronavirus raakt ons allemaal. Volhouden is lastig. In de infopagina leest u
aankomende tijd verhalen om elkaar door
deze tijd te helpen.

Anny Koelemij-Zwetsloot (84) huurt een appartement in woonzorgcentrum De Moerberg.
Tijdens de eerste coronagolf mocht zij, net als
andere kwetsbare ouderen, niet naar buiten.

Zet inbrekers in het zicht
De tijd vliegt; de donkere dagen staan
weer voor de deur. Verlichting aan, binnen en buiten, en uw woning niet verstopt
achter tuingroen maakt uw huis minder
aantrekkelijk voor inbrekers.

Het aantal woninginbraken stijgt in Nederland steevast tijdens de donkere dagen.
De inbraakcijfers laten ook een verschuiving zien van het tijdstip waarop inbrekers
te werk gaan. In de wintermaanden zijn inbrekers actiever in de namiddag en (vroege)
avonduren, terwijl zij ‘s zomers een voorkeur
aan de middag geven. Inbrekers letten vooral
op de afwezigheid van de bewoners.
Tijdschakelaars
Sommige oplossingen zijn eenvoudig. Gebruik goede sloten (SKG gecertificeerd) en
zorg dat het lijkt of er iemand in huis aanwezig is. Het is aan te raden om tijdschakelaars
te gebruiken om de binnenverlichting bijtijds
in te schakelen. En om de verlichting op wisselende plekken aan en uit te laten gaan; denk
bijvoorbeeld ook aan de bovenverdieping.
Zichtbaarheid
Een inbreker staat niet graag in het zicht. U
maakt uw huis veiliger door goede buiten-

lampen met een stevig armatuur bij de vooren achterdeur te plaatsen. Ideaal zijn lampen
die vanzelf aangaan als het donker wordt,
want niet iedereen denkt eraan om iedere
dag de buitenverlichting bij de voordeur zelf
aan te doen. Heeft u bij de achterdeur geen
stroomaansluiting, denk dan aan de mogelijkheid van verlichting op zonne-energie
met schemerschakelaar.
Plaats of bevestig lampen niet achter bomen
en struiken en vervang kapotte lampen direct. En vergeet ook niet om de gemeente te
attenderen wanneer een boom bijvoorbeeld
al het licht van een lantaarnpaal wegneemt.
Het is belangrijk dat eventuele inbrekers
vanaf de straat te zien zijn. Passanten kunnen bij goede verlichting verdachte situaties
beter waarnemen en betere signalementen
van verdachte personen doorgeven via het
alarmnummer 112.

Anny: “Dat vond ik moeilijk. Vanuit mijn appartement zag ik andere mensen de hond uitlaten. Of een ommetje maken in hun scootmobiel. Ik voelde me betutteld. We zijn als
ouderen kwetsbaar, maar niet dom. We willen een stem hebben bij belangrijke beslissingen.” Anny schreef hierover uit naam van
alle bewoners een brief naar Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid. Ze uitte
daarin haar bezorgdheid en verdriet over de
bezoekregeling. “Als je vier kinderen hebt
en vijf kleinkinderen en je mag slechts één
vaste bezoeker ontvangen, wie kies je dan?”
Haar brief liet de minister niet onberoerd.
De maand erop kreeg ze een brief terug waarin begrip werd getoond voor de situatie van
ouderen. In de brief werd verwezen naar de
handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in coronatijd. “Dat ik antwoord op mijn
brief kreeg, deed me goed. Het gaf me het gevoel gezien te worden als oudere. Dat was wel
even anders na de uitspraak van Jort Kelder,
die zei dat het beleid er op is ingericht om
80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben te redden. En dat je die op enig moment
toch gewoon moet laten sterven ten gunste
van economische groei. Die uitspraak namen
veel ouderen hem niet in dank af.”

lijkse handelingen, zoals het ochtendritueel,
steeds trager lijken te gaan. Misschien is dit
het moment om mijn levensverhaal eens op
te schrijven, want daar houd ik van, schrijven. In De Moerberg word ik al gekscherend
de razende reporter genoemd.” Doordat er
weinig afleiding is, heeft Anny veel tijd om te
overdenken wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt. “Ik ben rooms-katholiek opgevoed. Op
school leerden we dat wij het einde der tijden
zouden meemaken. Op sommige momenten
was ik dan ook bang dat het einde van de wereld ophanden was. Wat er ook gebeurt, er zal
voor altijd een ‘voor en na corona’ zijn. Dat
geldt ook voor ons woonzorgcentrum.
Wat waren we trots dat ons huis als een van
de weinigen in de regio niet door corona was
getroffen. Tot het virus toch binnensloop. Via
bewonersbrieven en het Moerberg Journaal
werd iedereen goed op de hoogte gehouden
van het wel en wee rondom corona. Ik houd
het allemaal bij. Wat er wereldwijd gebeurt
komt via de televisie mijn huiskamer binnen.
We hebben ons wel aan de regels te houden,
denk ik dan. Anders gaat het helemaal mis.”

Corona zorgt voor stilstand en daar heeft
Anny geen tijd voor. “Ik wil nog veel, maar de
tijd die ik nog heb is beperkt. Het virus helpt
daar niet bij. Het is een supersaaie periode.
Leuke dingen zijn van de baan. Geen gymlessen, vrijdags geen vis eten met de mensen
van mijn verdieping. Ik mis de gezelligheid
met de medebewoners en het personeel. Het
kost moeite om uit die impasse te blijven. De
dag lijkt voorbij te vliegen terwijl alle dage-

Skaeve Huse in Velserbroek

Meer tips
Wacht niet af, maar ga voorbereid de winter in. Meer tips over hoe u het inbrekers zo
moeilijk mogelijk maakt vindt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen:
www.politiekeurmerk.nl.

schoon gft,
daar is bakkie
blij mee.
De groene bak is alléén voor jouw
gft en etensresten. Ben jij er mooi
vanaf en maken wij er groen gas
en compost van!

hvcgroep.nl/gft

Op het terrein van Skaeve Huse aan de Broekeroog in Velserbroek zijn drie woningen geplaatst. Skaeve Huse is een concept uit Denemarken. Het zijn eenvoudige, vrijstaande
woningen voor mensen voor wie het lastig is
om in een woonwijk te wonen. Vaak zorgden
zij eerder voor woonoverlast, omdat zij zich
door hun persoonlijke problemen niet kunnen of willen aanpassen aan hun omgeving.
De bewoners krijgen de mogelijkheid om in
een rustige omgeving met intensieve begeleiding hun gedrag en levensstijl te verbeteren, zodat een terugkeer naar een reguliere
woonvorm wellicht mogelijk is. Het doel is
zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren en te behouden. Op het terrein worden
nu nog werkzaamheden verricht, zoals het
aansluiten van de nutsvoorzieningen en het
aanbrengen van bestrating. Naar verwachting nemen dit jaar de bewoners hun intrek
in de woningen. Skaeve Huse is een samen-

werkingsproject van de gemeente Velsen,
Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen. Velison Wonen gaat de woningen verhuren.
Omwonenden, de gemeente, Velison Wonen,
Politie Kennemerland, Veiligheidsregio Kennemerland en RIBW K/AM (begeleidingsorganisatie voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid) fungeren als een buurtbeheergroep. Gezamenlijk stelden zij het
buurtbeheerplan op. De groep voorziet in een
platform en klankbord om vanuit begrip voor
elkaars belangen ontwikkelingen rondom
Skaeve Huse en de gevolgen van mogelijke
overlast met elkaar te bespreken. Daarnaast
is er een meldpunt dat 24/7 bereikbaar is. Dit
meldpunt voert de regie voor een correcte afhandeling van meldingen. Zij spreekt partijen
zo nodig aan op het nakomen van afspraken
en verzorgt de terugkoppeling aan de melder
en houdt hiervan een logboek bij.
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We blijven thuis tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route
Tijdens de Nationale Duurzame Huizen
Route kunnen inwoners bij buurtbewoners langs voor vragen over duurzame
maatregelen. Vanwege de aangescherpte
maatregelen rondom corona kunnen de
open dagen op 31 oktober en 7 november
helaas niet doorgaan. Gelukkig zijn op de
website www.duurzamehuizenroute.nl al
veel verhalen te vinden én kan vanaf november online inspiratie opgedaan worden met een digitaal bezoek aan woningen.

Op het platform Duurzame Huizen Route
kunnen huiseigenaren aangeven welke duurzame maatregelen ze in hun woning hebben

getroffen. Gemeenten in het werkgebied van
Omgevingsdienst IJmond doen mee om zoveel mogelijk inwoners te inspireren hun
woning te verduurzamen. Het hele jaar door
kunt u via www.duurzamehuizenroute.nl/
velsen uw vragen stellen aan duurzame inwoners van uw gemeente.
Blijf op de hoogte
U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief
en zo op de hoogte blijven van de digitale ontwikkelingen. Vindt u het leuk om anderen op
weg te helpen en wellicht uw woning digitaal
open te stellen? Meld uw woning aan en deel
uw duurzame woonverhaal via www.duurzamehuizenroute.nl.

Inwonersbijeenkomst aardgasvrij Velsen

Klimaatweken 2020
12 oktober t/m 6 november

ec

on

omie

Vier weken lang gaan we in Velsen aan de slag
met klimaat en duurzaamheid. Er is aandacht
voor slimmer energie opwekken, besparen en
klimaatbewuster leven en werken. Dit doen
we samen met inwoners en ondernemers.
Stel tijdens de Klimaatweken vragen,
lees mee, deel ervaring en kennis en
ie
erg
n
ga in gesprek! Zo gaan we samen
voor een duurzaam Velsen!
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Digitaal in gesprek met inwoners
In gesprek gaan met onze inwoners en
partners is door corona een stuk lastiger
geworden. Toch lukt het goed om dit online te doen. Wekelijks leest u hier een
voorbeeld. U vindt de voorbeelden ook
op samenspelvelsen.nl.

Kiezen van planten bij Bastions in Velserbroek
De riolering en de bestrating is bij de Bastions verzakt. Dit wordt hersteld waarna er
nieuwe beplanting terugkomt. De keuze van
de beplanting werd voorgelegd aan de bewoners van de Bastions. Er werd informatie geplaatst op samenspelvelsen.nl . Via een brief
werden mensen hierop geattendeerd en kon
men zich aanmelden voor een videogesprek.
In dit videogesprek met bewoners zijn er keuzes gemaakt in type en soorten beplanting.
Men kon eerst kiezen uit natuurlijke grassen
of heesters. Daarna werd in aparte groepen

gesproken met specialisten over de soorten
beplanting die mogelijk was. Ook daarover
werd gestemd. Uiteindelijk is deze keuze
voorgelegd aan de overige bewoners van de
Bastions, waarna er een definitieve keuze is
gemaakt. Er kwamen door deze gesprekken
ook allerlei ander problemen boven. Deze
worden zoveel mogelijk meegenomen in het
ontwerp. De betrokken inwoners waren erg
tevreden met deze manier van spreken met
de gemeente.
Samenspelvelsen.nl
Op de website samenspelvelsen.nl staan projecten die interactief met inwoners vorm
krijgen. Betrokkenen die zich aanmelden
blijven ook op de hoogte van de ontwikkelingen rond het project. Ook is het een website
waarop inwoners zelf initiatieven kunnen
plaatsen. Neem gerust eens een kijkje.

Velsen Aardgasvrij in 2050! #Hoedan?
Hier willen we het graag met u over hebben tijdens een inwonersbijeenkomst op
28 oktober. Bent u erbij?

Aanmelden
Meer weten of aanmelden? Kijk op samenspelvelsen.nl bij het project aardgasvrij wonen in Velsen.

We willen u graag laten weten welke stappen we tot nu toe hebben gezet om richting
een aardgasvrij Velsen te gaan. En we willen
weten wat u daarvan vindt. Woensdag 28 oktober van 19.30 tot 21.30 uur organiseren we
een online informatiebijeenkomst. U kunt
vanuit huis meedoen. Daarvoor heeft u een
computer met camera en een mobiele telefoon of tablet nodig.

Transitievisiewarmte
Hoe ver zijn we met een aardgasvrij Velsen?
We pakken het stap voor stap aan. We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in het juiste tempo kunnen
maken. Dat schrijven we op in de Transitievisie Warmte.

Duurzame verhalen
In de klimaatweken starten we met een
reeks duurzame verhalen. In deze verhalenreeks delen onder andere Velsense
inwoners en ondernemers ervaringen,
tips en waardevolle lessen. Wethouder
Sebastian Dinjens trapt af met 4 persoonlijke tips!

Sebastian Dinjens, wethouder klimaat en
Duurzaamheid, is ervan overtuigd dat we

onze samenleving duurzamer kunnen maken. “Het begint bij jezelf door je af te vragen ‘Welke bijdrage ben ik bereid te leveren?
Maar dat is niet genoeg. Voor een duurzamere toekomst is het nodig om als samenleving ook duidelijke overkoepelende afspraken met elkaar te maken.” #duurzaamvelsen
#hetkanwel
Lees Sebastians verhaal (en de verhalen van
anderen) verder op duurzaamvelsen.nl
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Bezorgeninvelsen.nl nieuw
leven ingeblazen
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De gedeeltelijke lockdown als gevolg van
de sterk gestegen coronabesmettingen
zorgt ervoor dat de horeca ten minste
vier weken dicht moet. Een klap die net
als in het voorjaar keihard aankomt.

stelplatform zoals Thuisbezorgd.nl. Horecaondernemers worden opgeroepen de
informatie te controleren en wijzigingen
door te geven via citymarketeer@ijmuiden.
nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Om voorraden niet te hoeven weggooien en
om de inkomstenverliezen te verkleinen gaan
veel restaurants deze week al over op afhalen
of bezorgen. Daarom wordt de website Bezorgeninvelsen.nl nieuw leven in geblazen.
De gemeente Velsen en Citymarketing Velsen | .IJmuiden steunen hiermee lokale horecaondernemers die voor de tweede keer
hard zijn getroffen door de coronacrisis.

Bezorgeninvelsen.nl is onderdeel van de
campagne Ik koop lokaal, die in maart door
de gemeente en citymarketing werd gelanceerd. Later werden daar Ik eet lokaal (voor
de horeca), Ik bezoek lokaal (voor de cultuuren vrijetijdssector) en Ik boek lokaal (voor de
hotels en congreslocaties) aan toegevoegd.

Bezorgeninvelsen.nl biedt een overzicht
van bijna 100 restaurants, cateraars, traiteurs en cafetaria’s die aan huis bezorgen of
waar afgehaald kan worden, gerangschikt
op woonplaats. De website verwijst door
naar de bedrijven en is dus geen online be-

De campagne draagt bij aan het besef dat je
Velsense ondernemers en instellingen kunt
helpen door je geld hier en niet online of bijvoorbeeld in Amsterdam of Haarlem uit te
geven. Alleen op die manier houden we de
gemeente Velsen levendig en aantrekkelijk.
In november wordt een speciale feestdagencampagne gelanceerd.

BEZORGENINV

Nieuws van de raad

LOKAAL

BIJ EEN RESTAURANT OF
OP EEN TERRAS
VAN HIER

Iedere maand gaan er twee partijen met elkaar in gesprek over een
actueel onderwerp. Deze maand
Süleyman Çelik van Velsen Lokaal
en Frank Blokland van het CDA
over het recycletarief voor het ophalen van afval.

BEZORGENINVELSEN.NL

Afgelopen maand hebben jullie
gesproken over afvalscheiding en
mogelijk invoeren van een recycletarief, waar gaat het voorstel
eigenlijk over?
Çelik: De landelijke overheid heeft de
ambitie uitgesproken meer huishoudelijk afval te scheiden. Momenteel zit
Velsen op 248 kg restafval per inwoner,
maar wil naar 100 kg restafval per inwoner. Om die doelstellingen te halen
zijn maatregelen nodig.
Blokland: Wij zijn voor een duurzamere samenleving met minder impact
op het milieu. Goed scheiden van afval
draagt bij aan een beter milieu door
hergebruik van grondstoffen en minder restafval. Daarom overweegt het
college de invoering van het recycle
tarief: Hoe beter je afval scheidt, hoe

AGENDA VAN DE RAAD

DE TEGENSTELLING

minder je betaalt.

Wat vinden jullie van de mogelijke
invoering van een recycletarief ?
Çelik: Velsen Lokaal vindt het scheiden van afval belangrijk omdat dit bijdraagt aan een betere leefomgeving. De
afvalstoffenheffing is de laatste jaren
door verschillende oorzaken gestegen
terwijl Velsen Lokaal de afvalstoffenheffing omlaag wil hebben. Invoeren
van het recycletarief zou voor een betere scheiding van het afval kunnen
zorgen en tevens de tarieven omlaag
kunnen brengen omdat mensen die
goed scheiden minder gaan betalen.
Blokland: De afvalstoffenheffing is,
ondanks eerdere toezeggingen van het
college, de afgelopen 3 jaren 25% duurder geworden. Wij betalen in Velsen
meer dan in Heemskerk en Beverwijk,
ondanks dat we dezelfde afvalverwerker hebben en gezamenlijke milieustraten. Dat vraagt om een onderzoek.
Çelik: In Velsen hebben we te maken
met veel hoogbouw waardoor er ongelijkheid kan ontstaan in de tarieven
omdat inwoners in hoogbouw momenteel niet de mogelijkheid hebben om
hun afval goed te scheiden. Bovendien
kan invoering leiden tot meer afvaldumping. Afvaldumping tast de leefbaarheid van de wijken aan en dient
daarom aangepakt te worden.
We zien ook dat er inwoners zijn die
om medische en andere redenen meer
afval produceren. Hierdoor zouden zij
gedupeerd kunnen worden omdat zij
hierdoor meer moeten betalen. Voor
deze inwoners is maatwerk nodig. Er

zijn nog te veel onduidelijkheden op
dit moment, daarom komt de wethouder met een notitie over alle knelpunten.

Beëdiging steunfractieleden
Er worden twee nieuwe steunfractieleden beëdigd.
Patrick de Wildt sluit aan bij Velsen Lokaal en Tamara
Rutte bij LGV.

Blokland: Wat moet er zoal gedaan
worden om het recycletarief in te voeren? Er komen nieuwe ondergrondse
afvalcontainers met kleppen voor verschillende maten afvalzakken, alle afvalcontainers krijgen een chip en medewerkers op het gemeentehuis gaan
maatwerkafspraken maken met mensen die niet in staat zijn afval te scheiden. Dat moet ook betaald worden. Het
CDA ziet dan ook graag een onderzoek
naar de alternatieve methode, het nascheiden.

Extra extern lid rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid.
Om de continuïteit te verbeteren wordt gevraagd om de
rekenkamercommissie met één extern lid uit te breiden.

Wat willen jullie Velsen nog meegeven?
Çelik: Velsen Lokaal wil een goed en
weloverwogen besluit nemen. Hierbij is participatie van onze inwoners
van essentieel belang. Onze inwoners
moeten goed geïnformeerd worden.
Tijdens de sessie hebben wij aan het
college gevraagd om deze punten bij de
verdere uitwerking van het recycletarief mee te nemen.
Blokland: Het CDA is van mening dat
afvalscheiding een goede zaak is, maar
niet tegen elke prijs. Een nieuw systeem invoeren waarvan we nog niet
weten of het daadwerkelijk goedkoper wordt is niet verstandig voor een
gemeente die geen financiële reserve
meer heeft. Als het college jarenlang
belooft dat de afvalheffing voor iedereen goedkoper kan worden, dan kan
het toch niet zo zijn dat dit straks de
opties zijn: duur of nog duurder.

Benoeming 2e waarnemer ambt burgemeester
Annekee Eggermont (CDA) wordt voorgedragen als 2e
waarnemer voor het ambt burgemeester voor wanneer
het college afwezig is.
Coördinatiebesluit locatie Missiehuis
Er zijn plannen voor de herontwikkeling van het Missiehuis. Om dit mogelijk te maken is er bijvoorbeeld een
omgevingsvergunning nodig. Om de procedure te versnellen is er een coördinatiebesluit waardoor alle aanvragen tegelijkertijd behandeld kunnen worden. De raad
wordt gevraagd of zij dit proces steunen.
Subsidieverordening Winkelfonds Velsen 20202022
Velsen heeft de subsidieregeling Winkelfonds Velsen,
met als doel om kansrijke winkelgebieden te stimuleren.
Zo kunnen winkels een financiële bijdrage krijgen om te
verhuizen naar een kansrijk winkelgebied of hun gevel
daar te renoveren. Er is veel interesse in dit fonds, maar
de meeste projecten kregen toch geen subsidie vanwege
de nauwe verordening. Aan de raad wordt een aangepaste verordening voorgesteld.
Cofinanciering Stichting Stadsschouwburg Velsen
voor provinciaal noodfonds sociaal infrastructuur
De provincie Noord-Holland biedt een noodfonds om
culturele en maatschappelijke instellingen die hard getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen. Een
belangrijke eis van de provincie is dat de gemeente ook
co-financiert. Er ligt nu een aanvraag van de Stadsschouwburg Velsen voor een bijdrage uit het noodfonds.
Daarom wordt aan de raad cofinanciering gevraagd van
35%, dat is maximaal €80.599,04.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken 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 gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische 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 bellen 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, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
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site www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.

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.

nument)
Kastanjestraat 30, plaatsen dakopbouw
(12/10/2020) 108184-2020
IJsselstraat 83, wijzigen kozijn (16/10/2020)
110210-2020

(16/10/2020) 110225-2020

ben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 22 oktober 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 10 oktober tot en met 16 oktober 2020 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Kennemerlaan 143, plaatsen zonnepanelen
(11/10/2020) 107586-2020 (Gemeentelijk mo-

Velsen-Zuid
Rijksweg 114, realiseren berging/hobbyschuur
(14/10/2020) 109242-2020 (Rijksmonument)
Velsen-Noord
Noorderlaan 5, verbouwen voormalig schoolgebouw tot 20 appartementen (14/10/2020)
109195-2020
Santpoort-Zuid
t.o. Pieter Weystraat 5 en naast nr. 16, kappen 7
bomen (13/10/2020) 108748-2020
Charlotte de Bourbonlaan 12,kappen boom

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, veranderen gebruik in
wonen (2jaar) (15/10/2020) 109624-2020
Hiëronymus van Alphenlaan 5, realiseren aanbouw met opbouw (achterzijde) (16/10/2020)
110227-2020
Velserbroek
Dammersweg 15 RD, legaliseren 4 vlaggenmasten (10/10/2020) 107560-2020
Schoener 71, vergroten 2e verdieping
(13/10/2020) 108449-2020
Zadelmakerstraat 78, wijzigen voorgevel
(15/10/2020) 109288-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking heb-

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
bij Lange Nieuwstraat 365A, plaatsen scootmobielgarage op parkeerplaats (13/10/2020)
86249-2020
Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 10, plaatsen dakopbouw (15/10/2020) 89498-2020
Velserbroek
Hofgeesterweg 10A, bouwen
(13/10/2020) 82450-2020

paardenstal

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 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 aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Marktplein 44 – 58, uitbreiden winkels, gevelwijziging appartementen (13/10/2020)
74394-2020

Zeeweg
253,
plaatsen
(15/10/2020) 99175-2020
Rijnstraat
77,
plaatsen
(15/10/2020) 96953-2020

dakopbouw
dakopbouw

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 92, wijzigeninterne
constructie (15/10/2020) 90144-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben filmvergunning verleend voor:
Velsen-Noord
‘hoe mijn keurige ouders in de cel belanden’,
op 21 oktober 2020 van 13:00 t/m 19:00 uur.
Locatie: Reyndersweg ter hoogte van het
Windsurfpad (16/10/2020) 107036-2020

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 210, tijdelijk (15 september
2020 t/m 1 september 2030) plaatsen tent/
overkapping (13/10/2020) 66532-2020
Velserbroek
Swoerkamp
14,
vergroten
berging
(15/10/2020) 96023-2020
Verleende filmvergunningen APV artikel 2:7

Driehuis
‘Thuisfront’, op 19, 20, 21 en 22 oktober 2020
van 08:00 t/m 18:00 uur, op 22 oktober 2020
van 16:00 t/m 24:00 uur, locatie: Hofdijklaan
86 (16/10/2020) 105742-2020

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 elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

mene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen

via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende percelen:
• Groot Hoefblad 42, 1991 KH
VELSERBROEK
• A. Le Nôtrelaan 56, 1992 BC

VELSERBROEK
• Geelvinckstraat 79, 1951 BB
VELSEN-NOORD
• Zeewijkplein 398, 1974 PP IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

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

Verkeersmaatregel
E8 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en onderborden met een pijl;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
•

een bromfietsparkeerstrook in te stellen ten noorden van het pand met adres
Reyndersweg 2 te Velsen-Noord, door
middel van het plaatsen van de borden

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

Armoede- en schuldenbeleid vast stellen
De gemeenteraad van Velsen maakt bekend
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van
24 september 2020 heeft besloten op grond
van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening:

•

meente Velsen 2020-2024 met de titel
‘Een andere kijk op armoede’ in werking
te laten treden op de dag na publicatie;

Het armoede- en schuldenbeleid gemeente Velsen 2020-2024 met de titel
‘Een andere kijk op armoede’ vast te stellen;
Het armoede- en schuldenbeleid ge-

De integrale tekst is gepubliceerd in het elek-

een doorsnee van 50 – 100 cm en een hoogte
van 12 – 15 meter. Deze boom wordt gekapt

omdat de vitaliteit achteruitgaat door de kastanjebloedingsziekte en de aantasting van

•

tronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website
www.overheid.nl.

Kapmelding
Aan de Warmenhovenstraat voor huisnummer 92 in IJmuiden staat een Kastanje met

houtboorders.
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Begroting 2021

De politieke partijen aan het woord
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Nathanael Korf,
Fractievoorzitter
De begroting 2021 staat hoofdzakelijk
in het teken van twee bewegingen:
• Het aanvullen van de
Algemene Reserve
• Zorgen voor een sluitende
meerjarenbegroting
Belangrijk voor Velsen Lokaal is dat de
Algemene Reserve niet onnodig gevuld
raakt. Extra reserve opbouwen nu betekent extra bezuinigingen. We gaan voor
het strikt noodzakelijke. Verder gelooft
Velsen Lokaal dat mensen naar werk
helpen nu vraagt om te investeren.
Op de lange termijn gaat dat kosten
besparen.
De bezuinigingsmaatregelen in het
sociaal domein doen pijn bij kwetsbare
groepen in de samenleving. Daar
moeten we terughoudend in zijn.
Aan de andere kant willen we wel een
signaal afgeven richting het Rijk dat we
niet langer hun bezuinigingen willen
uitvoeren op het sociaal domein.
Wat Velsen Lokaal betreft verdwijnt de
infopagina in de huis-aan-huis kranten
niet. Versoberen is wel prima.
Sowieso is ‘versoberen’ voor ons het
sleutelwoord bij deze begroting: Samen
de schouders eronder en vooruit kijken
naar een mooie toekomst!

Velsen staat niet stil, we hebben ambities, zoals het raadsakkoord en collegeprogramma
aangeven. We werken voortvarend aan de opgaven rond woningbouw, mobiliteit,
luchtkwaliteit, klimaat, werkgelegenheid, economie en innovatie, armoedebestrijding en
zorg. In uitdagende omstandigheden samen verantwoordelijkheid nemen, kordaat bijsturen
en ambities tonen. Daar draait het om in de Velsense Begroting 2021-2024.
Zoals veel gemeenten bevinden we ons echter in financieel woelige wateren. De uitgaven
in het sociaal domein groeien sterk door een grotere vraag en zwaardere zorg. Wat de
begroting betreft zien we een tekort ontstaan voor de komende jaren: meer uitgaven dan
inkomsten. Daarom moeten we bezuinigen. In deze editie delen de politieke partijen hun
opvattingen over de begroting 2021-2024.

Sander Smeets,
Fractievoorzitter
De gemeente staat er financieel helaas
slecht voor. Deels door tegenvallers,
maar ook door te hoge ambities van
het college. De spaarpot is leeg en de
komende jaren moeten grote tekorten
gedekt worden. Er moet dus bezuinigd
worden, terwijl je vanwege corona
eigenlijk zou willen investeren.
Veel van onze inwoners en organisaties merken niet alleen in hun
omgeving, maar ook financieel de
gevolgen van corona. D66Velsen zet
zich ervoor in dat de rekening van de
gemeente niet bij hen terecht komt.

Begroting teruglezen?
Op donderdag 5 november wordt de begroting
besproken in de Raad van Velsen. De vergadering
is te volgen via www.velsen.nl en RTV Seaport.

Xxxxxx

D66Velsen kan zich vinden in een
aantal van de voorstellen van het
college. Er zijn ook voorstellen die niet
onze steun hebben, zoals de rekening
voor huur van onze sportverenigingen
verhogen en minder bijdragen aan de
collectieve zorgverzekering.
Wij willen de rekening niet neerleggen
bij organisaties en kwetsbare mensen
die het al moeilijk genoeg hebben,
terwijl er niet gesneden wordt in
luxeproducten als citymarketing.

Wilt u de volledige begroting lezen?
Dan kunt u deze vinden via
www.velsen.nl/gemeenteraad
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Cas Schollink,
Fractievoorzitter

Guido Nijemanting,
Raadslid

MaartenJan Hoekstra,
Raadslid

Robert van Koten,
Fractievoorzitter

Er moet heftig worden bezuinigd.
Dat zorgt natuurlijk altijd voor pijnlijke
keuzes. Over het algemeen vindt
de VVD de afwegingen die worden
gemaakt in de begroting goed. Het
college heeft gehoor gegeven aan de
sterke oproep van de VVD in juni
(ook in deze krant) om de lokale lasten
voor inwoners in deze vervelende
corona tijd niet te laten stijgen door
het OZB tarief hetzelfde te houden.

Het gaat financieel slecht met Velsen.
Erg slecht. Verblind door haar
ambities en met onvoldoende regie
op de kosten, heeft het college de
financiële positie van de gemeente in
enkele jaren uitgehold. In 2019
en 2020 verliest de gemeente
ca. € 25 mln., exclusief de eventuele
impact van de gevolgen van het
coronavirus.

GroenLinks waardeert de inspanningen van het college om de meerjarenbegroting weer op orde te krijgen.
We zijn vooral blij dat onomkeerbare
keuzes worden vermeden én dat
groepen die het al zwaar hebben,
bijvoorbeeld door de coronacrisis,
worden ontzien.

We zitten in een heftige gezondheidscrisis met economische, financiële en
maatschappelijke gevolgen. Met name
de uitgaven in het sociaal domein
groeien sterk door een grotere vraag
en zwaardere (jeugd) zorg. Ook in
onze gemeente zien we een tekort.
Pijnlijke keuzes zijn daarom onvermijdelijk. Politiek Sociaal wil beperkt
investeren en ook ambities temperen.

De grootste bezuiniging komt op de
jeugdzorg. Het college wil 2/3 van de
bezuinigingen voor 2021 hier uit halen,
een bedrag 2,491 miljoen. De VVD
vraagt zich af of dit haalbaar is. Een
bezuiniging moet je wel uit kunnen
voeren!
Ook betreuren wij dat de kosten
voor afval een stuk hoger uitvallen.
Deze kosten stijgen met 12,5% voor
meerpersoonshuishoudens en met
13,8% voor 1-persoonshuishoudens.
De VVD vindt dat het college hier echt
grip op moet krijgen!

Het opvangen van deze financiële
schade en het herstellen van
evenwicht in baten en lasten kost
bestuurlijke moed en zal impactvol
zijn. Maar het is noodzaak, omdat
het putten uit reserves en het
boekhoudkundig schuiven met
spaarpotjes eindig is.
Maar het college toont onvoldoende
moed. Voor het derde jaar op rij
wordt er een begroting gepresenteerd
met een negatief resultaat en teren
we voor miljoenen in op onze
laatste buffers. De rekening wordt
doorgeschoven naar toekomstige
generaties. De lasten voor Velsenaren
stijgen ondertussen fors door. Voor
het CDA is dit onacceptabel.

Bezuinigingen zijn altijd pijnlijk, maar
inwoners moeten er zo min mogelijk
van merken. Daarom willen we de
tegemoetkoming ziektekostenverzekering graag in stand houden, omdat
goede zorg juist in deze tijd extra belangrijk is, voor iedereen. Muzieklessen
willen we blijven ondersteunen, omdat
lesgelden anders verdubbelen en aanbod onomkeerbaar verdwijnt. Ook de
bijdragen aan sport- en amateurkunstverenigingen en sportieve projecten
willen we behouden, omdat sport en
cultuur Velsenaren verbinden.
Tegelijkertijd zien we in de regio en
de provincie steeds minder draagvlak
voor de verbinding A8-A9. GroenLinks ziet hier een kans om minder te
hoeven bezuinigen, door in financieel
moeilijke tijden niet te gaan sparen
voor een snelweg door het open landschap bij de Broekpolder.

Enkele maatwerkvoorzieningen
kunnen we omvormen naar algemene
voorzieningen zonder indicatie, met
laagdrempelige toegang en minder
administratie. We kunnen ook het
aantal samenspel bijeenkomsten te
beperken, zeker met corona. Wij zijn
ook voor de verkoop van niet strategisch vastgoed voor herontwikkeling.
De kosten van de ambtelijke organisatie, zoals personele inzet en
huisvesting, kunnen mogelijk worden verlaagd. Het is ook terecht als
bezoekers van commerciële festivals
gaan bijdragen aan de kosten die de
gemeente maakt. De korting op de
OBZ voor bedrijven kan vervallen.
Elke andere bezuiniging of besparing
zullen wij zorgvuldig afwegen.
Niets doen is nu geen optie.

Leo Kwant,
Fractievoorzitter

Lieneke Post,
Raadslid

Ahmet Karateke,
Raadslid

Leen de Winter,
Fractievoorzitter

De gemeente Velsen verkeert in
zwaar weer en er moeten pijnlijke
beslissingen over de hele breedte
genomen worden. LGV is het er mee
eens dat dit niet rechtstreeks gezocht
wordt in de portemonnee van de
inwoners.

Wij hebben gezocht in het 230
bladzijden tellende boek naar de
cijfers, maar hebben die nergens
gevonden. Wellicht zijn het de cijfers
in de laatste 20 pagina’s. De buffer
van Velsen was al niet groot en wordt
met deze begroting niet beter. Zoals
een ieder weet is bezuinigen het
woord in deze coronatijd en de vraag
is dan natuurlijk waarop.

De impact van de coronacrisis treft ook
onze gemeente: terugval aan inkomsten en toenemende lasten op korte
en lange termijn zorgen ervoor dat we
fors moeten bezuinigen.

De begroting baart CU grote zorgen.
We komen zo’n 6 miljoen tekort.

De maatregelen die genomen worden om het weerstandsvermogen te
verbeteren kunnen wij onderschrijven,
maar wij vragen ons af of de grens van
1.0 op dit moment niet voldoende is,
zodat dit hier en daar nog wat ruimte
kan bieden. De decentralisatie van
de zorg heeft de gemeente voor een
groot deel in de problemen gebracht.
Men dacht bij het Rijk dat de zorgtaken bij de gemeente beter uitgevoerd konden worden omdat zij er
meer bovenop zaten. Maar dit is zeker
niet opgelost, want het Rijk verzuimd
keer op keer om hier voldoende geld
voor beschikbaar te stellen.
LGV is van mening dat de VNG zich
harder op moet stellen richting het
kabinet om hier meer geld voor los te
krijgen. Als dit niet gebeurt is LGV van
mening dat de toegeschoven taken
teruggegeven moeten worden aan het
Rijk, want anders blijf je nu en in de
toekomst in de problemen zitten.

Toeristen zien we niet meer zo
vaak in Velsen dus die vallen weg
als inkomstenbron en zo zou ook
de promotie van ons Velsen in den
vreemde kunnen wegvallen. Dat
scheelt weer geld.
Grappig dat in de begroting 3x het
kopje Volksgezondheid en milieu
voorkomt. Een keer zelfs met als
onderlegger “Afval” met bijna
1 miljoen negatief verschil met
Begroting 2020.
Bij de onttrekkingen zien we een
bedrag van bijna 2 miljoen voor de
Visie op Velsen met als tekst: Nog toe
te wijzen projecten. De hele wereld
zit op slot. Wij vragen ons af of dat
voor dit project ook even zou kunnen,
scheelt weer.

Wat de PvdA betreft mogen deze
bezuinigingen niet leiden tot verschraling van zorg en welzijn of de bibliotheek. Ook willen we in de komende
begroting geen onomkeerbare keuzes.
Versoberen zal moeten, maar wat ons
betreft niet op heel vitale voorzieningen (sociaal domein); wij geven daarbij
de voorkeur aan het fysiek domein
(infrastructuur).
De drijfveer voor ons handelen is het
recht op bestaanszekerheid voor iedereen. Iedereen moet zeker kunnen zijn
van goede zorg en een steuntje in de
rug als het tegen zit. Op dit
moment laat het rijk de gemeente
zitten met een financieel probleem.
Doordat er onvoldoende geld komt
voor WMO en Jeugdzorg, wordt
Velsen gedwongen na te denken over
het bezuinigen op lokale voorzieningen.
Wat ons betreft liggen de grote kansen
- en opgaven – in intensiveren van
woningbouw en investeren in armoedebeleid.

Twee voorbeelden:
- De jeugdzorg laat ons een tekort
zien van 4 miljoen. De inkomsten
vanuit Den Haag compenseren
dat bedrag niet. De indicatie voor
hulp aan deze jeugd moet worden
aangescherpt, er zal meer preventief
gewerkt moeten gaan worden zodat
de kosten lager zijn.
- Ook de kosten van de WMO zijn
aanmerkelijk gestegen. Oorzaak is
de eigen bijdrage van 19 euro per
maand (bedacht door het rijk)
voor huishoudelijke hulp, gebruik
scootmobiel en regiorijder.
Alles voor dat ene bedrag. Dit heeft
een enorme toeloop gehad van
deelnemers aan deze regeling. Het
rijk vergoedt lang niet het bedrag
dat wij als gemeente uitgeven.
Hier zal voortaan scherper geïndiceerd
moeten worden voordat iemand
hiervoor in aanmerking komt.
We proberen de lasten voor inwoners
zolang mogelijk niet te hoeven
verhogen maar of dit gaat lukken
bespreken we de komende maand.

