
Het begin van de raadsvergadering van 
donderdag 4 november vond plaats zon-
der haar gebruikelijke voorzitter burge-
meester Frank Dales. De reden hiervoor 
was dat de gemeenteraad vertrouwelijk 
sprak over zijn mogelijke herbenoe-
ming. Na een klein half uur werd Dales 
door raadslid Nathanael Korf (voorzit-
ter van de vertrouwenscommissie) geïn-
formeerd over de uitkomst: de raad be-
sloot unaniem om hem voor een tweede 
termijn aan te bevelen.

Burgemeester Dales: “Ik ben enorm trots en 
blij dat de raad mij voor herbenoeming heeft 
aanbevolen. Velsen is een prachtgemeente 
en mijn werk hier zit er nog niet op. Met alles 
wat ik in mij heb, wil ik mij in blijven zetten 
voor de toekomst van Velsen en het welzijn 
van de Velsenaren. Ik dank de raad voor het 
vertrouwen dat ze in mij stellen om hier met 
hen, het college en vele organisaties in onze 
gemeenschap gestalte aan te geven.”

De nu 64-jarige Dales (D66) werd op 19 april 
2016 benoemd als burgemeester van Velsen, 

als opvolger van Franc Weerwind. In de af-
gelopen jaren wist Dales een impuls te geven 
aan vernieuwing van de samenwerking in de 
regio en aan versterking van de veiligheid 
in onze havengemeente. Dales werd onder 
meer het gezicht van de gemeente in het tac-
kelen van de coronacrisis. De buitenwereld 
leerde Dales kennen als burgemeester die 
slagvaardig wist om te gaan met onrusten in 
de gemeente en als pleitbezorger voor ingrij-
pende vergroening van Tata Steel IJmuiden.

Voordat Dales burgemeester werd van Vel-
sen, was hij actief in het openbaar bestuur 
als gemeenteraadslid (Purmerend en Alp-
hen aan den Rijn), wethouder (Alphen aan 
den Rijn) en burgemeester van Breukelen. 
Van 2007 tot 2015 was Dales directeur van 
de Dierenbescherming en van 2005 tot 2007 
partijvoorzitter van D66. Vanuit de aanbeve-
ling van de raad besluit de Commissaris van 
de Koning tot herbenoeming in het voorjaar 
van 2022. De tweede termijn van Dales zal 
tevens zijn laatste termijn zijn, omdat burge-
meesters uiterlijk tot de leeftijd van 70 jaar 
in functie mogen blijven.

Velsense raad besluit tot 
aanbeveling herbenoeming 
burgemeester Dales

Wanneer ben u mantel-
zorger en wie helpt u?

Gisteren was het de Dag van de 
Mantelzorg. U bent een mantel-
zorger wanneer u langdurig en on-
betaald zorgt voor een chronische 
zieke, gehandicapte of hulpbehoe-
vende naaste. Bijvoorbeeld een ou-
der die zorgt voor een kind met een 
geestelijke en/of lichamelijke be-
perking, een partner die zorgt voor 
zijn geliefde die een herseninfarct 
kreeg,  of een dochter die zorgt voor 
haar dementerende moeder. 

Centrum Mantelzorg Velsen is er voor 
mantelzorgers. Voor vragen, advies of 
praktische ondersteuning die aansluit 
bij uw persoonlijke situatie. Voelt u 
zich bijvoorbeeld overbelast of zoekt u 
vervangende zorg? U kunt langskomen 
op kantoor of we komen bij uw thuis. 
Ook hebben wij een wandelgroep, een 
nieuwsbrief en digitale ondersteuning, 
kunnen we een vrijwilliger inzetten én 
voeren we de mantelzorgwaardering 
uit. U kunt zich kosteloos bij ons in-
schrijven. Meer weten? Bezoek onze 
website www.socius-md.nl of bel met 
088-8876900 maar mailen naar info-
mantelzorg@socius-md.nl kan ook.
Afgelopen zaterdag werden mantelzor-
gers in het zonnetje gezet in de Burger-
zaal van het gemeentehuis. Daarnaast
ging wethouder Marianne Steijn in ge-
sprek met mantelzorger Saskia Zwier.
Zij is mantelzorger sinds haar 12e jaar.
Wat doet dat met je? U hoort het in deze 
inspirerende en misschien wel herken-
bare podcast. 

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

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

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 

  
  Testlocatie GGD in Velsen-Noord 

Op donderdag 4 november is de nieuwe 
testlocatie van GGD Kennemerland in 
Velsen-Noord geopend.  Mensen met 
klachten kunnen zich hier zeven dagen per 
week op afspraak laten testen. De nieuwe 
locatie is winterproof en vervangt de testlo-
catie in Beverwijk op P0 bij de Bazaar. Deze 
was woensdag 3 november voor het laatst 
open. In Velsen Noord kunnen per dag 450 
mensen getest worden. 
De adresgegevens van de testlocatie zijn: 

Concordiastraat 26, 1951 AS, Velsen-Noord

Openingstijden: 
Maandag tot en met zondag van 09.00 tot 
16.30. 

Het is belangrijk dat u uw legitimatiebe-
wijs meeneemt en een mondkapje draagt 
naar de testlocatie. Op deze locatie blijft de 
maatregelen van 1,5 meter afstand houden 
en het dragen van een mondkapje gelden.

Uw huis verduurzamen, 
maar waar te beginnen?
Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 novem-
ber vindt de consumentenbeurs Huis & 
Energie plaats in Expo Haarlemmermeer in 
Vij§ uizen. Hier kunt u de meest comforta-
bele warmtepompen en de prachtigste zon-
nepanelen live ervaren in het levensgrote 
Duurzaam Droomhuis en al uw vragen stel-
len aan de ona§ ankelijke experts van Mi-
lieu Centraal. De mooiste woonproducten 
en de heerlijkste biologische hapjes maken 
uw bezoek aan Huis & Energie compleet. 

Benieuwd naar uw duurzame mogelijkheden? 
Vul de kortingscode ‘VELSEN’ in op www.
huisenenergie.nl en bestel uw tickets met kor-
ting! (5 euro korting per ticket)

Agenda de sessies

Beleidskader Participatie Velsen 2022-
2026
De gemeenteraad van Velsen vindt participatie 
belangrijk. Door participatie worden inwoners, 
geïnteresseerden, ondernemers en vertegen-
woordigers van (maatschappelijke) instellin-
gen betrokken bij het opstellen van beleid. Voor 
het nieuwe beleidskader Participatie Velsen 
2022-2026 is samen met 
inwoners, betrokken partijen en de raad 

uitgewerkt wat wordt gezien als goede parti-
cipatie en hoe dit vorm wordt gegeven. Tevens 
geeft het beleidskader aan welke stappen er de 
komende jaren worden gezet op het gebied van 
participatie. 

Scenario’s toekomstbestendige Stads-
schouwburg
Er moet een keuze worden gemaakt over de 
functie van de Stadsschouwburg. De gemeente-

raad heeft al eerder gesproken over de Stads-
schouwburg en wilde toen meer scenario’s zien. 
Er liggen nu vijf scenario’s voor aan de raad, 
waaronder drie varianten op de huidige locatie 
en aanvullend twee varianten die te realiseren 
zijn in het centrum. 

Nota Dierenwelzijn 2022-2025
Het huidige Dierenwelzijnsbeleid is toe aan 
herziening. In deze nota wordt onder andere 

omschreven wat de wettelijke taken van de 
gemeente zijn op het gebied van dierenwel-
zijn. Mede door de bezuiniging uit 2020 is het 
noodzakelijk om het dierenwelzijnsbeleid aan 
te passen. De daarbij behorende aanpak staat 
beschreven in het voorstel en de raad wordt 
gevraagd hier een besluit over te nemen.

Grof afval 
wegbrengen?
Bekijk de openingstijden van het 
afvalbrengstation, check wanneer 
het rustig is en plan je bezoek. 

hvcgroep.nl/
afvalbrengstation

hvcgroep.nl



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Velserduinweg 167,vergroten 1e en 2e 

verdieping (achterzijde) (31/10/2021) 
130788-2021

• Van Galenstraat 2, plaatsen dakop-
bouw (02/11/2021) 131514-2021

• Groeneweg perceel achter 17 (ka-
dastraal M 10433), kappen boom 
(04/11/2021) 132665-2021

Velsen-Zuid
• Thorbeckelaan 30, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (01/11/2021) 131297-
2021 

Velsen-Noord
• Wenckebachstraat 142-144, wijzigen 

gebruik van kantoor naar 11 studen-
tenkamers (04/11/2021) 132526-2021

• Van Diepenstraat 3, bouwen woning 
(05/11/2021) 133157-2021

• Van Diepenstraat 4, bouwen woning 
(05/11/2021) 133159-2021

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 37, kappen 6 bomen 

(03/11/2021) 132396-2021
• Overbildtweg 20, vergroten 1e verdie-

ping (05/11/2021) 133182-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Frans Naereboutstraat 66, vervan-

gen kap door opbouw met 2 woningen 
(02/11/2021) 103963-2021

• Lange Nieuwstraat 753 , tijdelijk (5 
jaar) gebruiken voor maatschappelij-
ke bestemming (01/11/2021) 109734-
2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• Middenhavenstraat 76 en Indus-

triestraat, plaatsen tent voor evene-
ment op 28, 29 en 30 oktober 2021 
(02/11/2021) 127866-2021

• Zeeweg 229 en 229 A, wijzigen  voor- 

en zijgevel,  plaatsen dakterras met 
pergola (04/11/2021) 106519-2021

• Velserduinweg 167, vergroten 1e en 2e 
verdieping (achterzijde) (04/11/2021) 
130788-2021

Driehuis
• Jacob Catslaan 1D, bouwen aanbouw 

met kelder (28/10/2021) 88922-2021

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
IJmuiden
• Marktplein 44 t/m 58, storten beton 

en monolite afwerken vloeren op 15 
november 2021 tussen 6:30 uur en na 
middernacht 

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Strandweg 4, veranderen gevel 

(02/11/2021) 101092-2021
• Mercuriusstraat 26, dichtzet-

ten inpandig balkon (voorzijde) 
(02/11/2021) 119795-2021

• Meeuwenlaan 49, plaatsen dakop-
bouw (achterzijde) (02/11/2021) 
120606-2021

• Frans Naereboutstraat 60, plaatsen 
dakopbouw (wijziging op verleende 
vergunning 113102-2020 d.d. 18-03-
2021) (02/11/2021) 127331-2021

• IJmuiderstraatweg 45, vergroten 2e 
verdieping en realiseren dakterras 
(voorzijde) (04/11/2021) 86851-2021

• Bellatrixstraat 26, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (04/11/2021) 124764-
2021

• Zwaanstraat 10, plaatsen  dakkapel 
(voorzijde) (04/11/2021) 124048-
2021

Velsen-Noord
• Wenckebachstraat 146, bouwen tech-

niekruimte (04/11/2021) 89128-2021
• Concordiastraat 28, tijdelijk (6 maan-

den) gebruiken voor test- en vaccina-
tielocatie (04/11/2021) 128248-2021

Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 57, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (02/11/2021) 113705-2021
• Brederoodseweg 89,  veranderen 

interne constructie (04/11/2021) 
128839-2021

Verleende omgevingsvergunning – 
uitgebreide procedure

Velserbroek
• Linie 2A, het innemen van een lig-

plaats voor een woonschip op het 
perceel Linie 2A  (09/11/2021) 
12867-2020 en 128750-2021; 
NL.IMRO.0453.OM0040LINIE1-
R001 . 

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Velsen-Noord
• Wijkermeerweg 6, legaliseren over-

kapping (achterzijde) (28/10/2021) 
57771-2021

Geweigerde standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15
Santpoort-Zuid
• ‘Verkoop visproducten en maaltijden’, 

op vrijdag vanaf 1 november 2021, lo-
catie: Bloemendaalsestraatweg nabij 
169A (04/11/2021) 123353-2021

Verleende exploitatievergunningen 
APV artikel 2:15 
Santpoort-Noord
• Verkoop van vuurwerk, op 29, 30 en 31 

december 2021, locatie: Hagelinger-
weg 210 (29/10/2021) 118694-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10

• De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend 
voor: 

• Velsen
• ‘MTB Beachrace Hoek van Holland-

Den Helder’, op 7 november 2021 
van 09:00 tot 12:30 uur, locatie: 
strand IJmuiden en Velsen-Noord 
(02/11/2021) 100509-2021

Overige bekendmakingen 
• De raad van Velsen heeft in de verga-

dering van 4 november 2021 besloten, 
om de subsidieverordening Win-
kelfonds Velsen 2020-2022 per direct 
in te trekken.

• Kapmelding Fietscrossclub FCC Wij-
keroog, Velsen-Noord: een dode eik

• Kapmelding Concordiapad, Velsen-
Noord: Langs bosrand 10x populier di-
ameter 20-30 uitdunnen bosrand

• Kapmelding Concordiapad hoek Pont-
weg, Velsen-Noord: Langs bosplant-
soen 4x populier diameter 20-30 over-
hangende zaailingen in berm

• Kapmelding Concordiaweg – Polder-
weg, Velsen-Noord;  2x populier 20-30 
overhangende bomen zaailingen in 
berm

• Kapmelding Herman Harsveldpad- 
hoek Leegwaterweg: Velsen-Noord 1x 
esdoorn 30-50 boom is half dood

• Rooien van een eik in zeer slechte 
conditie t.h.v. Volkstuinvereniging, 
Groenelaantje, Santpoort-Noord

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
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