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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. En corona bepaalt meer dan ooit ons 
leven.

De afgelopen weken steeg het aantal besmettingen snel in Neder-
land en in Velsen. De maatregelen zijn aangescherpt. Dat was en 
is nodig omdat meer besmettingen meer zieke medeburgers beteke-
nen. De ziekenhuizen en de IC-afdelingen lopen vol. Velsen heeft 
het zwaar en de mensen in de zorg in het bijzonder.

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 door-
heen 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 Je-
roen Verwoort. Hij gaat over de bedrijven en de cultuur in Vel-
sen. Twee sectoren die zwaar geraakt zijn door corona, en tege-
lijk zien we juist hier prachtige initiatieven ontstaan. 

Corona onderwerpen van nu
Op dit moment zijn de volgende corona thema’s zeer actueel:

Illegale feesten waar we streng tegen optreden. We kunnen ons 
deze potentiële besmettingshaarden niet veroorloven. Ik snap wat 
er aan ten grondslag ligt: de menselijke behoefte om samen te 
zijn. Maar de feesten zelf snap en tolereer ik niet. Hoe kun je 
moedwillig zo de regels overtreden en daarmee Velsenaren in ge-
vaar brengen? Dat is asociaal, en strenge handhaving is voor mij 
een prioriteit.

Dinsdag hoorden we van het kabinet over verdere maatregelen om 
de besmettingen terug te dringen. Musea, theaters, bioscopen en 
bibliotheken gaan de komende weken dicht. De groepsgrootte op 
straat brengen we terug. Ook hier spreek ik vrijdag graag met 
jou over.

We kijken vooruit naar de feestdagen die we anders en beperkter 
zullen vieren. Hoe kijk jij hier tegenaan? Welke plannen heb jij 
in gedachten, hoe vier jij straks ‘coronaproof’?
We zagen vorige week het fenomeen van de particuliere teststraat 
verschijnen in IJmuiden. Wat vind jij van dit initiatief?
Groepen mensen en organisaties in onze gemeenschap krijgen het 
steeds zwaarder. De ondernemers en de culturele sector horen 
daarbij. In Velsen laten we elkaar nooit vallen. Wat kunnen we 
met zijn allen doen om elkaar te ondersteunen?

Mogelijk heb jij nog andere onderwerpen die je wilt bespreken. 
Jeroen Verwoort en ik horen het graag van je. Ik hoop dat je 
vrijdagmiddag om 16.00 uur inschakelt om er met ons en vele an-
deren een interessante Facebook Live van te maken. Tot vrijdag!

Jouw burgemeester, Frank Dales
 

Traditiegetrouw vieren we op 11 novem-
ber het Sint Maartenfeest in onze regio. 
Ondanks de geldende coronamaatrege-
len ziet de GGD, als onderdeel van de vei-
ligheidsregio Kennemerland, geen aanlei-
ding de viering te verbieden. Zoals het er 
nu naar uitziet kan het Sint Maartenfeest 
dus doorgaan! 

We  houden bij de viering wel rekening met 
dat wat er leeft onder onze inwoners. Niet 
iedereen voelt zich op dit moment prettig 
bij veel verschillende mensen die aanbellen. 
Toch moet het voor de kinderen vooral een 
leuk feest zijn. Natuurlijk houdt iedereen 
zich aan de geldende maatregelen. Onder-
staand een aantal tips die hierop aansluiten. 

Voor de lopers:
•  ga in kleine groepjes 
•  met zo min mogelijk volwassenen
•  houd afstand, ook van de kinderen 

Voor de uitdelers:
•  geef verpakte traktaties
•  zet buiten een lampion of windlicht neer, 

of hang onderstaande ja-poster op zodat 

de kinderen kunnen zien dat zij welkom 
zijn

•  geef 1,5 meter van de deur aan, bijvoor-
beeld met stoepkrijt

•  corona gerelateerde klachten? Blijf thuis 
en doe niet open

Behoort u tot een risicogroep?
•  overweeg dan om niet mee te doen en 

hang eventueel onderstaande nee-pos-
ter bij de deur

Mochten eventuele nieuwe coronamaatrege-
len consequenties hebben voor de viering van 
Sint Maarten dan laten wij dit zo snel moge-
lijk weten via onze website www.velsen.nl/
sint-maarten-in-velsen. Hier kunt u ook via 
een link de posters als pdf bestand downloa-
den om zelf uit te printen. 

Sint Maarten in Velsen

Om ondernemers tijdens de coronacrisis 
zoveel mogelijk te ondersteunen, heeft het 
college op 3 november 2020 besloten om 
tijdelijke overkappingen bij MKB-onderne-
mingen tot 1 april 2021 te gedogen. Voor 
de horeca was deze regeling al eerder van 
kracht. 

Verschillende ondernemers stellen van-
wege de coronamaatregelen een maximum 
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 
weglopen. Voor ondernemers betekent dit 
verlies aan omzet. Verschillende onderne-
mers (waaronder winkeliers) hebben aange-

geven dat ze graag een tijdelijke overkapping 
bij hun onderneming willen plaatsen. Het col-
lege wil hier graag aan tegemoet komen. Zo 
wordt het buiten wachten (op gepaste afstand 
van elkaar) enigszins veraangenaamd en zul-
len klanten naar verwachting minder snel ge-
neigd zijn weg te lopen. 

 Wethouder Jeroen Verwoort maakt zich hard 
voor MKB-ondernemers: ‘Naast horecaon-
dernemers hebben onder andere ook winke-
liers het zwaar op dit moment. Als we iets kun-
nen doen om ze hier doorheen te helpen, dan 
doen we dat graag. We hopen dat we op deze 
manier onze ondernemers in de regenachtige 
herfst- en winterperiode wat soelaas kunnen 
bieden.’ 
Meer informatie leest u  op www.velsen.nl

Tijdelijk overkappingen bij 
MKB-ondernemingen  

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.

Oosterduinweg en Oosterduinplein
Onder de Oosterduinweg en het Oosterduin-
plein komt nieuwe riolering. Daarnaast is 
het de wens van de gemeenteraad dat auto’s 
vanaf de Kennemerlaan weer via het Ooster-
duinplein naar de parkeerplaats achter het 
Velserduinplein kunnen rijden. Dit is een 
lastige situatie omdat we ook rekening  wil-
len houden met  de mensen die aan het plein 
wonen de bomen die er staan en de parkeer-

mogelijkheden. Een brief aan inwoners van 
deze straten, informatie op samenspelvel-
sen.nl en een ZOOM-meeting met een klank-
bordgroep heeft veel informatie opgeleverd. 
De uitdaging wordt er niet makkelijker op en 
er gaat meer tijd overheen dan wenselijk is. 
Inwoners zijn hierover via een brief geïnfor-
meerd.

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 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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De herfstkleuren zijn nu volop aanwezig. 
Doet u al mee aan de fotowedstrijd “Herf-
stig Velsen”?
  
Velsen heeft prachtige plekken waar u volop 
van de veranderende natuur in de herfst te 
genieten. Deze  mooie plekken in Velsen wil 
de gemeente graag in beeld laten brengen. 

Daarom organiseren we een fotowedstrijd  
met als thema “Herfstig Velsen”.  Stuur voor 
18 november uw foto naar communicatie@
velsen.nl onder vermelding van “Fotowed-
strijd Herfst”. 
Bekijk onze website voor de voorwaarden: 
https://www.velsen.nl/doe-mee-aan-de-fo-
towedstrijd-herfstig-velsen 

Fotowedstrijd Herfstig Velsen

klimaatvera

nd
er

in
g

Circulaire
 ec

on
om

ie

Duurzaam ve

rv
oe

r
Sc

ho
ne lucht  

Sc
ho

ne
 en

ergie

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 
ga in gesprek! Zo gaan we samen 
voor een duurzaam Velsen!

Klimaatweken 2020 
12 oktober t/m 6 november

www.duurzaamvelse
n.n

l

hvcgroep.nl/gft

gooi ’t 
leeg!
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

gooi ’t 
leeg!
De groene bak is alléén voor jouw 
gft en etensresten. Ben jij er mooi 
vanaf en maken wij er groen gas 
en compost van!

De gemeente Velsen actualiseert de ‘Visie 
op Velsen’. Dit is  het lange termijn toe-
komstbeeld dat onze gemeente de afge-
lopen jaren richting heeft gegeven. Van-
wege het coronavirus hebben we in maart 
de geplande fysieke toekomstgesprekken 
moeten annuleren. Ook nu zijn fysieke 
groepsbijeenkomsten niet mogelijk, maar 
willen wij wel samen met u bedenken hoe 
we deze visie voor de komende jaren kun-
nen vormgeven. Daarom gaan we de ko-
mende weken graag digitaal het gesprek 
met u aan. 

Dit najaar kunt u op verschillende manieren 
uw inbreng delen, bijvoorbeeld met de Visie 
op Velsen ansichtkaart die per steekproef 
verspreid wordt onder inwoners of door uw 
toekomstwens in te zenden via de website 
samenspelvelsen.nl. Daarnaast bent u van 
harte uitgenodigd om mee te praten tijdens 
de digitale toekomstgesprekken. In deze ge-
sprekken zijn wij benieuwd naar uw ant-
woord op de vragen: welke ideeën en dromen 
heeft u voor de toekomst van de gemeente 
Velsen? Welke uitdagingen spelen binnen 
uw kern richting de toekomst? En wat kan 
de kern bijdragen aan de gemeente Velsen als 
geheel?  

We organiseren één digitaal toekomst-
gesprek per kern:
•  maandag 16 november - Santpoort-Zuid
•  woensdag 18 november - Santpoort-Noord

•  maandag 23 november - Velsen-Zuid 
•  dinsdag 24 november - Velserbroek 
•  woensdag 25 november - Velsen-Noord 
•  dinsdag 1 december - IJmuiden 

Mocht u betrokken zijn bij meerdere kernen 
bent u uiteraard van harte welkom op meer-
dere bijeenkomsten. 

Alle bijeenkomsten starten om 19.45 uur en 
duren tot 21.00 uur. De bijeenkomsten vin-
den digitaal plaats via Zoom. Na uw aan-
melding voor een bijeenkomst ontvangt u de 
toegangslink en een handleiding met meer 
informatie over hoe u kunt deelnemen. 

Aanmelden digitale bijeenkomsten en 
meer informatie 
Aanmelden voor de digitale toekomstge-
sprekken kan via samenspelvelsen.nl of door 
te mailen naar visieopvelsen@velsen.nl. Op 
samenspelvelsen.nl kunt u ook terecht voor 
meer informatie over het visietraject.

Wat is uw toekomstdroom 
voor Velsen? 

Nederland telt meer dan 23.000 pleegkinde-
ren. Op dit moment wachten zo’n 700 kinde-
ren op een veilige en fi jne plek bij een pleeg-
gezin. Wethouder Jeugd Sebastian Dinjens: 
“Juist in deze tijd is een veilig thuis harder 
nodig dan ooit. Ook in de regio IJmond en 
Zuid-Kennemerland zijn er veel te weinig 
pleegouders. Daarom organiseren we samen 
met pleegzorgaanbieders een digitale infor-
matiebijeenkomst. 

Benieuwd naar wat jij kunt betekenen voor 
een kind? Of wil je gewoon meer weten? Meld 

je dan aan want er zijn veel nieuwe pleegou-
ders nodig.”
 
De online informatiebijeenkomst vindt 
plaats op  9 november van 19.30 tot 20.30 uur. 
Aanmelden kan via pleegzorg@kenterjeugd-
hulp.nl.
Op   www.openjewereld.nu  kun je stap voor 
stap bekijken of pleegouder zijn iets voor je 
is. Ieder kind is anders en daarom zijn er een 
heleboel verschillende pleegouders nodig. 
Jong of oud, samen of alleen, voltijd of deel-
tijd: er is meer mogelijk dan je denkt.

Pleegouder worden iets voor jou?
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Verhalen in coronatijd
Velsen doet mee aan de landelijke cam-
pagne ‘Aandacht voor elkaar’. Met initia-
tieven en persoonlijke verhalen om elkaar 
door deze tijd te helpen. We hebben alle-
maal een verhaal te vertellen over de co-
ronacrisis: over ziekte, onzekerheid en te-
leurstelling. Door verhalen met elkaar te 
delen en naar elkaar te luisteren, kunnen 
we deze gebeurtenissen en gevoelens een 
plek geven. Aandacht hebben voor elkaar 
helpt. Daarom leest u hier aankomende 
tijd verhalen van Velsenaren. U vindt de lo-
kale verhalen ook op www.velsen.nl/coro-
na/aandacht-voor-elkaar. Landelijke ver-
halen vindt u op www.aandachtvoorelkaar.
nl/verhalen.
  
Gasten zien genieten van wat je voor ze hebt be-
reid. Zien hoe ze tevreden hun servet neerleggen. 
Dat zit er nu niet in voor Stefan en Evert-Jan van 
der Meer. Maar vader (chef-cuisinier) en zoon 
(gastheer) weten er ondanks de coronamaatre-
gelen het beste van te maken. Corona kan hen 
een hoop afnemen, maar niet het enthousiasme 
voor hun vak, het plezier in hun samenwerking 
en hun toewijding voor de gasten en de gerechten. 

Evert-Jan: ‘De eerste keer dat de horeca op 
slot moest, dachten we nog dat het om een 
week of twee ging. Dat werden er tien! Geluk-
kig zat er een aantal feestdagen tussen: Pasen, 
Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren. Op die 
dagen konden onze gasten gerechten bij ons 

a alen. Dat liep als een trein. Daarom zijn we 
sinds de 2e horeca lockdown van woensdag tot 
en met zaterdag open voor a aal.  Dat kan tot 
19.00 uur. Daarna zijn we opeens vrij! Gekke 
gewaarwording, maar het thuisfront weet dat 
wel te waarderen.’ 

Stefan: ‘Op zondagavond stellen we met elkaar 
het nieuwe menu samen. Dat mailt Evert-Jan 
diezelfde avond nog rond, hij zet het op Face-
book en natuurlijk op onze website. Naast 
onze vaste gasten weten we zo ook nieuwe 
mensen te bereiken. Als bestellingen aan het 
begin van de week niet gelijk op gang komen, 
maak ik me wel druk, maar zo tegen het week-
end komt het toch steeds weer goed. We mer-
ken dat het ons echt wordt gegund. We stellen 
onszelf dan ook steeds de vraag wat we opti-
maal voor onze gasten kunnen doen.’
Evert-Jan vult aan: ’We missen het om bij de 
tafels langs te gaan; de grappen en gezellig-
heid met de gasten, het geven van uitgebreid 
wijnadvies. Daarom gaan we een stapje ver-
der in onze gastvrijheid. Ik breng weleens op-
gemaakte borden bij een gast uit onze straat 
thuis. Schenk ik ter plekke nog even een wijn-
tje in, op gepaste afstand. Hetzelfde geldt voor 
toeristen of werklui die in hotel Prinsenhof 
naast ons verblijven. De gerechten bezorg ik 
tot in de kamer, biertje erbij en later haal ik 
het servies weer op. Gasten missen ons ook, 
dat doet wat met je. Laatst kreeg ik een be-
richtje van mensen die thuis een topavond 

hadden met een Van der Meer af-
haalmenu. Op de achtergrond hing 
een foto van ons team, waren we 
er toch een beetje bij! Met elkaar 
houden we de lol erin, ondanks 
klap na klap.’

Stefan: ‘We hopen dat iedereen 
het redt, er goed doorheen komt. 
Dat houd je bezig. Hopelijk heeft de sluiting ef-
fect en is het niet voor niets, dat zou verschrik-
kelijk zijn. Evert-Jan zit in het bestuur van 

Koninklijke Horeca Nederland 
Velsen. Het bestuur heeft breed 
horecaoverleg met andere hore-
caondernemers en de gemeente. 
Je zoekt elkaar op. Zo kopen we 
samen met Café Middeloo onze 
mondkapjes in. Ik verwacht niet 
dat we met kerst weer open zijn. 
Hopelijk blijft take away moge-

lijk, zodat we nog enigszins kunnen doen wat 
we het liefste doen. En zodat de band met onze 
gasten blijft. ‘

Nieuws van de raad

AGENDA VAN DE SESSIES BESPROKEN IN DE RAAD

Ambitiedocument invoering Omge-
vingswet
In de Omgevingswet wordt alle bestaan-
de wetgeving over de fysieke leefomge-
ving gebundeld en vereenvoudigd. The-
ma’s als gezondheid en veiligheid, maar 
ook geluid, natuur en water maken daar-
door onderdeel uit van visies en beleid.

De Raad moet een aantal keuzes maken 
bij de invoering van de Omgevingswet, 
zodat de doelen van de gemeente zo goed 
mogelijk worden gerealiseerd. Tevens 
kan de raad kiezen waar hijzelf nog over 
wil beslissen en welke bevoegdheden de 
wethouders krijgen.
 
Algemene verklaring van geen be-
denkingen (vvgb)
Met een algemene verklaring van geen 
bedenkingen wijst de gemeenteraad ca-
tegorieën van aanvragen aan waarvoor 
hij geen goedkeuring meer hoeft te geven 
aan het college. Dit verkort de procedu-
retijd met 4 tot 6 weken. In dit voorstel 
staat onder andere dat de gemeenteraad 
geen apart besluit meer hoeft te nemen 
bij een aanvraag voor minder dan 10 wo-
ningen.

Integraal Onderwijs Huisvestings-
plan
De afgelopen periode is door de orga-
nisatie hard gewerkt aan het Integraal 
Onderwijs Huisvesting Plan (IOHP). 
In dit plan staat de toekomstvisie op de 
huisvesting van scholen. Dit onder-
werp is meerdere keren besproken. In 
de afgelopen vergaderingen waren ook 

schoolbesturen uitgenodigd. Het IOHP 
is inmiddels klaar en ligt dus voor ter be-
sluitvorming. 

2e bestuursrapportage 2020
Een bestuursrapportage laat zien hoe 
de gemeente invulling geeft aan de vast-
gestelde begroting. Op deze wijze krijgt 
de gemeenteraad tijdens het jaar inzicht 
in fi nanciële afwijkingen of wijzigingen 
in het beleid. In deze rapportage wor-
den de fi nanciële e¡ ecten van Corona 
op de begroting weergegeven. Tevens is 
de stresstest opgenomen die een beeld 
schetst van de (fi nanciële) positie van de 
gemeente Velsen.

Wijziging APV
In de APV is de gemeentelijke regelge-
ving op het gebied van openbare orde, 
lee¢ aarheid en veiligheid opgenomen. 
In 2016 is gestart met een uitgebreid tra-
ject om tot een nieuwe geactualiseerde 
APV te komen. In het voorliggend voor-
stel zijn alle wijzigingen meegenomen 
die op dit moment rijp zijn voor besluit-
vorming. Daarbij gaat het om een aantal 
technische wijzigingen, een artikel over 
de regulering van het gebruik van lach-
gas en een ander artikel dat het dragen 
van zichtbare uitingen van verboden or-
ganisaties (motorclubs) verbiedt.

Tijdelijke wet maatregelen covid-19
De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, 
ook wel de coronawet genoemd, is aan-
genomen. In deze sessie worden de ge-
volgen daarvan besproken. De gemeen-
teraad heeft meer invloed door deze 

nieuwe wet. Er komt een voorstel om het 
reglement van orde van de gemeente-
raad aan te vullen, zodat de gemeenraad 
snel kan handelen bij nieuwe maatrege-
len rondom COVID-19. 

Rapportage verkennend onderzoek 
verzelfstandiging Sport
De afdeling Sportzaken maakt momen-
teel onderdeel uit van de gemeente-
lijke organisatie. De gemeente heeft 
een verkennend onderzoek laten doen 
om te kijken naar de voordelen van an-
dere organisatievormen dan de huidige 
vorm. De voorlopige conclusie is dat de 
exploitatie van sportaccommodaties en 
uitvoering van sportactiviteiten het best 
tot hun recht komen buiten de gemeen-
telijke organisatie. Dit rapport, de uit-
komsten daarvan en het vervolgtraject 
worden tijdens deze sessie met de raad 
besproken.

Ontwikkelingen en analyse jeugd-
hulp
Het gebruik van en de kosten voor de 
jeugdhulp in Velsen zijn sinds 2019 toe-
genomen. Hiermee is het tekort op het 
budget voor jeugdhulp. De  gemeente 
heeft een analyse laten uitvoeren naar 
de trends en ontwikkelingen in de jeugd-
hulp. De uitkomsten van de analyse bie-
den richting voor gerichte maatregelen, 
voor de korte, middellange en langere 
termijn. In deze sessie worden de raads-
leden geïnformeerd over deze maatre-
gelen en de planning van de komende 
periode. 

Benoemingen 
Tamara Rutte (LGV) en Patrick de Wildt (Velsen 
Lokaal) hebben de eed afgelegd en worden actief als 
steunfractielid. 
Annekee Eggermont (CDA) is benoemd tot 2e waar-
nemer bij afwezigheid van het college. 
De rekenkamer is uitgebreid met één extra extern lid, 
vanwege de continuïteit. 
 
Coördinatiebesluit Missiehuis
Met een coördinatiebesluit kunnen gemeenten het 
proces tot besluitvorming versnellen, omdat er dan 
een aantal aanvragen parallel verloopt. Dit besluit is 
unaniem aangenomen voor de locatie Missiehuis in 
Driehuis. 
 
Aanpassing verordening Winkelfonds Velsen
Het winkelfonds helpt winkeliers om te verplaatsen 
naar kansrijke winkelgebieden of hun gevel daar te 
verbeteren in aanzien. Door de verordening kon niet 
iedere aanvraag worden goedgekeurd, daarom deze 
aanpassing. Dit besluit is aangenomen. 
 
Co-fi nanciering Stadsschouwburg
De stadsschouwburg maakt aanspraak op steun van-
uit een provinciaal noodfonds. Om dit te ontvangen 
moet de gemeente ook een fi nanciële bijdrage doen. 
De wethouder heeft toegezegd om in januari de voort-
gang te bespreken. Dit besluit is unaniem aangeno-
men. 
  
Moties regionale samenwerking
Er zijn twee moties besproken. De motie van D66V 
vraagt om in gesprek te gaan met de IJmondgemeen-
ten. De motie van LGV erkent dat de IJmondcommis-
sie stopt en dat de oriëntatie hoe en met wie de ge-
meente regionaal kan samenwerken moet doorgaan. 
De motie van D66V is verworpen, de motie van LGV 
is aangenomen.

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
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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.

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Kennemerlaan 143, plaatsen zonnepanelen 
(27/10/2020) 107586-2020(Gemeentelijk 
monument)
Haringkade 19 B, wijzigen voorgevel 
(27/10/2020) 101322-2020
Willebrordstraat ong. (hoek IJmuiderstraat-
weg), verlengen tijdelijke vergunning (te koop 
bord) (28/10/2020) 
94718-2020
tussen Volendamkade en IJmondhaven, bou-
wen nieuw bedrijfspand met antennemast, 
buitenopslag, hekwerk (29/10/2020) 84722-
2020
 
Velsen-Zuid
Stationsweg 61, legaliseren verhogen dak, aan-

brengen zonnepannen, plaatsen dakopbouw 
(zijkant) (29/10/2020) 82491-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg ong.(tegenover 124), ver-
lengen tijdelijke vergunning (te koop bord) 
(28/10/2020) 94706-2020
Heirweg 2A, plaatsen buitenunit t.b.v. warm-
tepompinstallatie (29/10/2020) 102491-2020

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 49, kappen boom (noodkap) 
(27/10/2020) 111007-2020
Wüstelaan 59, kappen 2 bomen (esdoorn sloot-
kant) (eik voorzijde) (27/10/2020) 98632-
2020
 
Santpoort-Noord
Valckenhoefl aan 59, oprichten balkon (achter-
zijde) (27/10/2020) 100771-2020
Hagelingerweg 58A, plaatsen dakopbouw 
(29/10/2020) 86251-2020

Driehuis
Middeloolaan 7, vervangen kozijnen en deur 

(voorzijde) (27/10/2020) 98576-2020
Driehuizerkerkweg 2 – 8000, plaatsen deur in 
bunker (27/10/2020) 107259-2020

Velserbroek
De Weid 14, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en 
achterzijde) (29/10/2020) 105288-2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning geweigerd voor: 
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59 A, kappen boom (de eik naast 
oprit) (27/10/2020) 98632-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning buiten behandeling gesteld voor: 
IJmuiden
Kloosterstraat 1, wijzigen gevel (29/10/2020) 
100607-2020 

Besluiten

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 5 november 
2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond 
van de wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Berkenstraat 39, plaatsen dakopbouw 
(25/10/2020) 113420-2020
Petteveltlaan 2, constructieve wijziging 
(26/10/2020) 113688-2020
Lange Nieuwstraat 185, aanvragen huisnum-
mer (27/10/2020) 114452-2020
Wilgenstraat 34, vergroten 2e verdieping 
(27/10/2020) 114578-2020
Marconistraat 34, wijzigen gebruik deel 
woning voor aan huis gebonden beroep 
(27/10/2020) 114590-2020

Westerduinweg 1, gewijzigd plan bouwen 
barietdepot voor noodopslag (28/10/2020) 
114869-2020
Kromhoutstraat 50A, realiseren sneltest-
straat (28/10/2020) 115112-2020
 
Velsen-Zuid
Rijksweg 134, kappen monumentale boom 
(27/10/2020) 114259-2020

Santpoort-Noord
Spaarnberglaan ong., kappen boom 
(26/10/2020) 115553-2020
Molenveltlaan 34, uitbreiden begane grond 
(zij- en achterzijde) (29/10/2020) 115679-
2020 
Roos en Beeklaan 3, kappen boom 
(29/10/2020) 115704-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, plaatsen zonnepane-
len (25/10/2020) 113430-2020(Gemeente-
lijk monument) 

Velserbroek
Hogemaad 12, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(27/10/2020) 114160-2020
Ans Rosendahlstraat 30, plaatsen deurkozijn 

(zijgevel) (28/10/2020) 114883-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van 
de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning de beslistermijn heb-
ben verlengd met 6 weken. De datum van 
verzending van de verlenging is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Reaumurstraat 6, bouwen woning met inpan-
dige garage (29/10/2020) 82874-2020

Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 2, wijzigen constructie 
(27/10/2020) 67649-2020

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41, 41A, 41C, uitvoeren ci-
viele werkzaamheden (27/10/2020) 78848-
2020
 
Driehuis
Driehuizerkerkweg 28, legaliseren hoekdak-
kapel (27/10/2020) 91815-2020 

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Kennemerlaan 171, wijzigen gebruik winkel 
naar woning (27/10/2020) 101324-2020

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
‘Opnamen Goede Tijden, Slechte Tijden’ op 
18 november 2020 van 08:00 tot 20:00 uur, lo-
caties: Velserbeek (park), Torenstraat, Kerk-
plein, Meervlietstraat (28/10/2020) 114754-
2020

Santpoort-Noord
‘Pink Moon’ op 10 en 11 november 2020  van 
20:00 tot 05:00 uur, locatie: Rijksweg t.h.v. nr. 
541 (28/10/2020) 114977-2020 

De gemeenteraad heeft in haar vergadering 
van 29 oktober 2020 besloten om de Subsi-
dieverordening Winkelfonds Velsen 2020-
2022 vast te stellen en deze te laten gelden 
vanaf 1 december 2020 tot en met 30 juni 

2022. Daarnaast is besloten om met ingang 
van de datum van inwerkingtreding de huidi-
ge Subsidieverordening Winkelfonds Velsen 
in te trekken. De tekst van de verordening is 
bekendgemaakt via het elektronisch gemeen-

teblad en is opgenomen in de landelijke rege-
lingenbank via www.overheid.nl.

Inwerkingtreding
De Subsidieverordening Winkelfonds Vel-

sen 2020-2022 treedt onder gelijktijdige in-
trekking van de Subsidieverordening Win-
kelfonds Velsen in werking vanaf 1 december 
2020 en geldt tot en met 30 juni 2022.

Subsidieverordening Winkelfonds Velsen 2020-2022

Burgemeester en wethouders hebben op 
20 oktober 2020 besloten om de namen Am-
sterdamstraat en Markenstraat vast te stel-
len voor de nieuwe straten, en de Cruisebou-
levard en de Volendamkade te wijzigen, alle 
gelegen op het terrein van Zeehaven IJmui-
den B.V. 

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 digitaal een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het 

college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen. Het digitale formulier bezwaarschrift 
op www.velsen.nl werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u 

inzien bij het Team Informatie, Domein Be-
drijfsvoering, van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een 
afspraak maken bij het KCC, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Bekendmaking




