
Van 3 tot en met 10 november is de Week 
van de Pleegzorg. Met deze actieweek 
wil Pleegzorg Nederland, onderdeel 
van Jeugdzorg Nederland, aandacht 
vestigen op pleegzorg en het tekort aan 
pleegouders. Nog steeds wonen ruim 
800 kinderen in Nederland op een plek 
waar het voor hen niet stabiel genoeg is. 
Zij wachten tot ze groen licht krijgen en 
terecht kunnen in een fi jn pleeggezin. Er 
zijn nog steeds meer pleegouders nodig. 
In deeltijd, kortdurend of voor langere 
tijd. Zodat ieder kind zo thuis mogelijk 
kan opgroeien. 

Groen licht  
Op dinsdagavond 2 november a.s. om precies 
acht uur geeft Pleegzorg Nederland groen li-
cht voor de Week van Pleegzorg 2021. Vanaf 
het bordes van het stadhuis in Rotterdam 
deelt auteur, columnist voor de Volkskrant 
en voormalig pleegkind Lily Monori van Di-
jken hoe pleegzorg haar leven heeft verrijkt. 
Zij leest voor uit haar kersverse autobiografi e 

‘Het verborgen meisje’. 

Pleegzorg
In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond 
werken de verschillende aanbieders van 
jeugdhulp Kenter, Levvel, Parlan en William 
Schrikker Gezinsvormen samen bij het wer-
ven, screenen, matchen en begeleiden van 
pleegouders. Tijdens de Week van de Pleeg-
zorg vragen zij aandacht voor het tekort aan 
pleegouders. Het blijkt dat er met name voor 
kinderen boven de acht jaar een wachtlijst is.

Week van de pleegzorg
Tijdens de Week van de Pleegzorg orga-
niseren de jeugdhulporganisaties sámen 
met de gemeenten allerlei activiteiten voor 
pleegouders en pleegkinderen. 
Op 16 november 2021 organiseren Kenter, 
Levvel, Parlan en WSG een gezamenlijke on-
line informatie bijeenkomst over pleegzorg. 
Voor meer informatie en aanmelden zie: 
openjewereld.nu/regio/noord-holland/

OokLaterLekkerWonen.nu

Pleegouders nog steeds 
hard nodig

Duurzame verhalen-
route op Lange Nieuw-
straat
Vanaf 5 november kunt u op de 
Lange Nieuwstraat de duurzame 
verhalenroute lopen. Tijdens deze 
route kunt u alle duurzame ver-
halen lezen die eerder verschenen 
zijn op duurzaamvelsen.nl. Mis-
schien komt u wel een buurman of 
buurvrouw tegen!

Van 28 oktober tot en met 5 november 
is het de Nationale Klimaatweek. In 
deze week lanceren we in Velsen het 
Lokaal Klimaat Akkoord. Een onder-
deel hiervan is de duurzame verhalen-
route. In de verhalen worden tips en 
adviezen gedeeld voor inwoners en 
ondernemers die willen verduurzamen. 
Met behulp van een link of QR-code op 
het bord kun je het hele verhaal lezen. 
Laat je inspireren! 
Je kunt de verhalenroute lopen tot  19 
november. Daarna zijn ze te bezichti-
gen op de Galle Promenade in Velser-
broek tot 3 december. 

Samen gaan we voor een Duurzaam 
Velsen!

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan 
is een wijkplatform actief. 

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre� ende wijk. Zij komen op voor het 
algemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden vaak 
gevraagd deel te nemen aan discussiegroepen. 
Voor meer informatie, kijk op  https://www.
wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de kaart uw 
wijk.
  Als u een vergadering wilt bijwonen, de verga-

deringen vinden weer op locatie plaats.  Aan-
melden is niet nodig. In bijgaande tabel treft u 

een overzicht aan wanneer ze vergaderen. 

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

  Grof afval wegbrengen?
check hoe druk het is
 Een verbouwing, verhuizing of grote oprui-
mactie in huis? Al uw grof afval kunt u kwijt bij 
het afvalbrengstation bij u in de buurt. Omdat 
het steeds drukker wordt op het afvalbreng-
station, zijn de openingstijden aangepast. Op 
de website en via de app van HVC kun u nu ook 
vooraf bekijken wanneer het druk is.

Op welke dagen is het afvalbrengstation 
open?
Inwoners van gemeente Velsen kunnen zowel 
bij afvalbrengstation Velsen (Amsterdam-
seweg 10, Velsen-Zuid) als afvalbrengstation 
Beverwijk (BUKO Bedrijvenpark 1, Bever-
wijk) hun grof afval inleveren. Beide afval-
brengstations zijn van maandag t/m zater-
dag geopend van 09.00 tot 18.15 uur. Wilt u 
uw spullen komen brengen? Kom vroeg in de 
ochtend of aan het eind van de dag, dan is het 
vaak rustiger. Of kom op dinsdag, woensdag of 
donderdag. Dit zijn de minst drukke dagen.

Hoe druk is het?
Via de HVC-app en op hvcgroep.nl/afval-
brengstation kunt u vooraf bekijken wat de 
drukke dagen en tijden zijn op het afvalbreng-
station. Wilt u niet in de rij staan, check dan 
eerst even de rustige momenten en plan uw 
bezoek.

Agenda de sessies

Zorg en Veiligheid
Tijdens deze sessie wordt de raad geïnfor-
meerd over het thema ‘Zorg en Veiligheid’ 
dat in het Integraal Veiligheidsplan is 
opgenomen. De raad wordt meegenomen in 
de complexe casussen over dit onderwerp, 
waarbij gedacht kan worden aan verslaving, 
schulden, criminaliteit en GGZ-problema-
tiek. 

2e Bestuursrapportage Velsen 2021
De 2e Bestuursr apportage biedt een actueel 
inzicht in de stand van zaken met betrekking 
tot de uitvoering van de Begroting 20212. De 
rapportage kent een positief saldo. Dit is in 
principe het laatste moment waarop de raad 
kan bijsturen op de Begroting 2021.  

Corona
De afgelopen anderhalf jaar is de coro-
napandemie gaande. Dit heeft impact op 
gezondheid en zorg, maar ook op de econo-
mie, onderwijs, welzijn, sport en mobiliteit. 
Tijdens deze sessie wordt teruggeblikt op en 
eventuele lessen getrokken uit de afgelopen 
periode. 

Speel- en beweegbeleid
Het concept Speel- en beweegplan is af. 
Daarin wordt beschreven hoe de komende 10 
jaar omgegaan kan worden met de openbare 
speelruimte en hoe dat gedaan kan worden. 
Het gaat daarnaast in op de huidige situatie 
en de nieuwe kaders voor speelruimte voor 
kinderen, jeugd en volwassenen. 

Nota van Uitgangspunten Driehuis 
2021 – 2030
De nota is het resultaat van de Dorpsdialoog 
en beschrijft onder andere welke maatrege-
len er worden getro� en om Driehuis bereik-
baar en veilig te houden en wat eraan gedaan 
wordt om het dorp lee  ̈ aar te houden. Het 
biedt daarmee houvast aan zowel bewoners, 
initiatiefnemers en gemeente.

Gebiedsvisie Pont tot Park
De visie beschrijft de gewenste ontwikkel-
richting van grofweg het gebied tussen het 
Pontplein en het Stadspark en de Heeren-
duinweg en de Kanaaldijk. Het gaat met name 
om vernieuwing van de huurwoningvoor-
raad, toevoeging van woningen, het concen-
treren van winkels tussen het Marktplein en 

Velserduinplein, het maken van een horeca-
plein van Plein 1945 en een verbeterde ver-
keersstructuur

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2021

Wijkplatform Locatie Tijd  Datum

Velsen-Noord De Stek 19:30 6 december

IJmuiden-Noord Planetenweg 2  19:30 10 november
 (WBV) 

IJmuiden-Zuid Zalencentrum  19:30 17 november
Velserduin  

 Inloopmoment gezondheid 
en wonen in de IJmond 
Heeft u vragen over milieu, luchtkwaliteit 
en gezondheid? Kom dan naar de ‘inloop-
momenten’ in het dorpshuis ‘de Moriaan’ 
in Wijk aan Zee. Medewerkers van de GGD 
Kennemerland helpen u graag. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 

Heeft u een vraag en wilt u niet wachten 
tot de inloop, neem dan rechtstreeks con-
tact op met de GGD Kennemerland via: 
023-515 9500 of via Medische Milieukunde: 
mmk@ggdkennemerland.nl
Info: www.ggdkennemerland.nl

Vrijdag 12 november  11.30 – 13.30
Dinsdag 23 november  16.00 – 17.30
Vrijdag 3 december  11.30 – 13.30
Dinsdag 14 december  16.00 – 17.30

Check eerst wanneer het rustig is 
op het afvalbrengstation en 
voorkom drukte.

hvcgroep.nl/afvalbrengstation

Grof afval wegbrengen?

hvcgroep.nl



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Schoutenstraat 4, plaatsen dakop-

bouw (25/10/2021) 128333-2021
• Huygensstraat 15, legaliseren splitsen 

in 2 woningen (26/10/2021) 129049-
2021

• Andromedastraat 23, plaatsen dakka-
pel (voorzijde) (26/10/2021) 129062-
2021

Velsen-Noord
• Concordiastraat 28, tijdelijk (6 maan-

den) gebruiken voor test- en vaccina-
tielocatie (25/10/2021) 128248-2021

• Eendrachtsstraat 3, tijdelijk (t/m 31 
december 2022) opslaan suikerbiet-
pulp op bedrijfsterrein (25/10/2021) 
128551-2021

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 89, veranderen inter-

ne constructie (26/10/2021) 128839-
2021

• Duinlustparkweg 45 en 47, bou-
wen dakopbouwen (achterzijde) 
(28/10/2021) 130141-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 268, plaatsen lift 

(27/10/2021) 129227-2021 (Rijksmo-
nument)

• Kerkweg 84, plaatsen dakopbouw 
(27/10/2021) 129248-2021

Velserbroek
Grote Boterbloem 29, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (29/10/2021) 130306-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kennemerstrand 160, vergroten wind 

en watersportcentrum en terras 
(18/08/2021) 100684-2021

• Dennenstraat 12, legaliseren dakter-
ras (28/10/2021) 99986-2021

Velsen-Zuid
• Stelling 24, plaatsen woonwagen voor 

B&B (27/10/2021) 94619-2021

Velsen-Noord
• Grote Hout- of Koningsweg 267, lega-

liseren verdiepingsvloer (25/10/2021) 
107593-2021

• Wijkerstraatweg 251, legaliseren 
splitsen in 3 woningen (28/10/2021) 
86947-2021

Velserbroek
• Rijksweg 349, legaliseren tijdelijk 

(2,5 jaar) bouwwerk met verkoopau-
tomaten en ledscherm (26/10/2021) 
105783-2021

Verleende omgevingsvergunningen
- reguliere procedure
IJmuiden
• Strandweg 4, plaatsen brandwerende 

scheidingswand (26/10/2021) 72460-
2021

• Tussenbeeksweg 60, legaliseren 
kamergewijze verhuur 4 kamers 
(31/08/2021) 105432-2021

• Trompstraat 133, plaatsen dakopbouw 
(28/10/2021) 115088-2021

• Van Leeuwenstraat 20, bouwen dak-
opbouw (28/10/2021) 115397-2021

• Plein 1945 81 t/m 105 (De 
Beurs),,veranderen gevelplint en 
interne (constructie) wijziging 
(28/10/2021) 66731-2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 80, restaure-

ren en schilderen gevels (28/10/2021) 
116573-2021(Gemeentelijk monu-
ment)

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
Santpoort-Noord
• “Halloween opblaasbaar spookhuis”, 

op 30 oktober 2021 van 10:00 tot 15:00 
uur, locatie: Hoofdstraat (kermister-
rein) (25/10/2021) 115833-2021

Driehuis
• “Herdenkingsavond”, op 2 novem-

ber 2021 van 18:00 tot 19:30 uur, 
locatie: Duin- en Kruidbergerweg 6 
(28/10/2021) 

• 4071-2021

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats Reggestraat 29, 1972 WK  
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. 

Zeewijk
Locatie: Schiplaan/hoek Planetenweg
Tijd: 11:00 – 17:00 uur
Zaterdag 6 november en 13 november




