
Afgelopen vrijdag zijn de nieuwe maat-
regelen aangekondigd die vooral voor de 
horeca voelbaar zijn. Ik leef dan ook mee 
met de ondernemers die hun hoofd maar 
net boven water kunnen houden. Het 
duurt ook lang. Te lang. Ondanks deze 
fi nanciële klap zie ik ondernemers keer 
op keer weer opstaan. Dat bewonder ik 
aan Velsense ondernemers. Hun veer-
kracht, doorzettingsvermogen en posi-
tieve instelling zijn inspirerend. Ik zie 
nog steeds ondernemers hun werkdag 
vol goede moed starten. Met de grootste 
glimlach begroeten en ontvangen zij mij 
in hun zaak. En wanneer ik in onze ge-
meente fi ets of wandel denk ik, wat zou-
den we toch zonder onze ondernemers 
doen? Door ondernemers zoals u bruist 
de gemeente en is er genoeg te beleven. 
Dat is ook waar de Dag van de Onderne-
mer voor staat. Om ondernemers te be-
danken en te respecteren voor hun inzet.  

Van de week hoorde ik dat dit jaar de Dag 
van de Ondernemer op 19 november valt. Ik 
stel allereerst voorop dat ik dan niet maar 
één ondernemer in het zonnetje wil zetten. 
Daarom schrijven we ook geen wedstrijd 
uit. Nominaties voor de beste ondernemer 
doet iedere ondernemer tekort. Onderne-
mers doen namelijk altijd hun uiterste best. 
Voor mij zijn ze allemaal winnaars. Vooral in 
deze onrustige fase in de coronacrisis waarin 
eerder sluiten meer dan alleen een tijdswij-
ziging betekent. Het etentje dat een klant af-
zegt vanwege de nieuwe aanscherpingen be-

tekent minder inkomsten en misschien zelfs 
een onzekere toekomst voor ondernemin-
gen. Nee, het is niet niks, het is pittig wat er 
weer op u a� omt. Waar anderen wachten tot 
salarisuitbetaling rond de 25e van de maand, 
kan elke extra klant voor u net dat verschil 
maken. 
Daarom wilde ik niet tot 19 november wach-
ten met mijn waardering uitspreken. Uw on-
derneming maakt de gemeente Velsen aan-
trekkelijker, mooier en levendiger. 

Hartelijk bedankt daarvoor en -hoewel soms 
lastig- houd moed! 
Jeroen Verwoort
Wethouder economische zaken

Dag van de Ondernemer Nu én later lekker wonen
We hebben ons huis de afgelopen 
maanden goed leren kennen. Zeg 
eens eerlijk: Hoe is het bevallen? Te 
weinig ruimte, te veel ruimte? Past 
het huis u nog? En, hoe denkt u dat 
dat over tien of twintig jaar is? Nu 
nadenken over hoe u later wilt wo-
nen is helemaal niet gek. Sterker 
nog, dat is slim! Dat is onze bood-
schap in de campagne ‘Ook later 
lekker wonen’. 

Er zijn veel mogelijkheden. Thuis blij-
ven wonen, verhuizen naar een ge-
schikte koopwoning of juist een sociale 
huurwoning, misschien zelfs wonen in 
een woongroep. Maar, waar uw voor-
keur ook ligt: het vraagt om voorberei-
ding. 

Doe daarom vast eens een snelle  woon-
check op ooklaterlekkerwonen.nu, ont-
dek uw voorkeuren en bekijk wat u nu 
(of later) kunt doen om lekker te blijven 
wonen!

Ook Later Lekker Wonen is een cam-
pagne van de gemeenten Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, 
Heemstede, Velsen, Zandvoort en de 
woningcorporaties in deze gemeenten 
en wordt gefi nancierd met steun van de 
provincie Noord-Holland.

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

Valt u op in het donker?
Heeft u uw fi etsverlichting al gecheckt? 
Doe het snel en zorg dat uw verlichting 
AAN staat als u fi etst. Zeker nu het langer 
donker is, is het belangrijk dat u zicht-
baar bent voor ander verkeer.

Wethouder en verkeersveiligheidsambas-
sadeur Bram Diepstraten is er duidelijk over: 
“Fietsen zonder licht in het donker is echt 
levensgevaarlijk. Wist u dat het risico op een 
ongeval in het donker met 20% afneemt als 
u met goede verlichting fi etst? Hoewel veel 
fi etsers verlicht op pad gaan, is het zo dat een 
derde van de fi etsers wel werkende fi etsver-
lichting heeft, maar deze niet gebruikt. Zet 
dus altijd uw licht aan en zorg dat u  werkende 
fi etsverlichting hebt. Zo kan iedereen veilig 
over straat!”

Addendum Nota bodembeheer regio 
IJmond inclusief geactualiseerde bodem-
kwaliteitskaart
Er zijn regels voor het verplaatsen van grond bij 
uitvoeringsprojecten, zoals woningbouw. Met 
dit voorstel kunnen initiatiefnemers zien welke 
grond nog te hergebruiken is. 

Belastingverordeningen 2022
Ieder jaar wordt de begroting vastgesteld door 
de gemeenteraad. Daarna moet ook worden 
vastgesteld welke tarieven de gemeente han-
teert voor de belastingen. Deze ligt nu voor. 

MRA samenwerkingsafspraken
Velsen maakt onderdeel uit van de samen-
werking Metropoolregio Amsterdam. Er is 
een nieuw voorstel voor de afspraken om deze 
samenwerking te versterken. De gemeenteraad 
kan daar een zienswijze over indienen. 

Nota Dierenwelzijn 2022-2025
Het Dierenwelzijnsbeleid is niet meer actueel, 
ook is er in de afgelopen periode besloten tot 
een bezuiniging op dit onderwerp. Daarom ligt 
er nu een nieuwe nota voor. 

Gebiedsvisie Pont tot Park
Het gebied Pont tot Park is een belangrijk 
gebied voor de verdere ontwikkeling van Velsen 
en de woningbouwopgave. In de gebiedsvisie 
staat beschreven hoe de gemeente aankijkt 
tegen de ontwikkeling van dit gebied. 

2e bestuursrapportage Velsen 2021
De gemeenteraad stelt ieder jaar een begroting 
vast. Tijdens het jaar krijgt de gemeenteraad 
een bestuursrapportage waarin de voortgang 
staat van het afgesproken beleid en de kosten 
die daarbij horen.

Speciale spreekuren voor 
mensen met prikangst
GGD Kennemerland introduceert van-
af komende week speciale spreekuren 
voor mensen met prikangst die zich 
willen laten vaccineren. Zij kunnen 
een afspraak maken via het klantcon-
tactcentrum van de GGD. De spreek-
uren zijn op woensdag en zaterdag in 
IJmuiden.

Ongeveer een op de vijf volwassenen heeft 
een vorm van prikangst. Vaak ontstaat de 
angst op jonge leeftijd en verdwijnt deze 
later vanzelf. Soms wordt de angst juist in-
tenser, en ontwikkelt een de gebruikelijke 
angst op kinderleeftijd zich tot prikfobie. 
Dertien procent van de personen met ex-
treme prikangst laat zich niet vaccineren.
Om deze mensen de mogelijkheid te bieden 
om zich wel te laten vaccineren, zijn de spe-
ciale inloopspreekuren opgezet. Voor elke 
cliënt wordt ruim de tijd genomen, zij krij-
gen van binnenkomst tot vertrek speciale 
begeleiding. Ook is er extra ruimte om vra-
gen te stellen. 

Afspraak maken
Heeft u prikangst en wilt u graag een af-
spraak voor het speciale spreekuur maken? 
Bel dan met GGD Kennemerland op 023 
789 1631. Bereikbaar van maandag t/m vrij-
dag van 08.30 - 20.00 uur. Zaterdag en zon-
dag van 10.00 - 17.00 uur.

Vaccinatielocatie en openingstijden 
 IJmuiden 
Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden. 
Spreekuur op woensdag van 13.30 tot 19.30 
uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

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

hvcgroep.nl/
afvalbrengstation

hvcgroep.nl

Agenda de raad

Zorgt u voor een familielid, voor bu-
ren of bekenden? Dan bent u misschien 
mantelzorger en kunt u de mantelzorg-
waardering aanvragen. Dit is een VVV-
cadeaukaart van € 25.

• U bent mantelzorger als u meer dan 
vier uur per week en langer dan drie 
maanden voor een ander zorgt, zonder 
dat u daarvoor wordt betaald.

• U kunt alleen mantelzorgwaardering 
aanvragen als de persoon voor wie u 
zorgt in de gemeente Velsen woont. 

• Ook jonge mantelzorgers kunnen de 
VVV-cadeaukaart aanvragen!

Digitaal mantelzorgwaardering aan-
vragen
Vraag de VVV-cadeaukaart tot en met 31 
december 2021 aan via de website www.vel-
sen.nl/mantelzorgwaardering of via deze 
QR code:

Hulp bij het digitaal aanvragen van 
mantelzorgwaardering
Heeft u problemen met het digitaal aanvra-
gen? Dan staat Centrum Mantelzorg Socius 

voor u klaar. Tot 31 december 2021 is Cen-
trum Mantelzorg Socius elke donderdag 
van 11.00 uur tot 13.00 uur telefonisch be-
reikbaar op telefoonnummer 06-40728246 
om samen met u de mantelzorgwaardering 
aan te vragen.

Informatie en advies
Voor informatie, ondersteuning en advies 
kunt u contact opnemen met de consulen-
ten van Centrum Mantelzorg Socius via 
telefoonnummer 088-8876900. De consu-
lenten kunnen u informatie en advies geven 
over praktische zaken, zoals vergoedingen 
en toeslagen. Ook kunnen zij u ondersteu-
nen als de zorg te zwaar wordt. 

Waardering voor mantelzorgers 



Aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
• Genieweg 50, wijzigen gebruik van be-

grazing naar tuinderij, bouwen tijde-
lijke (voor 5 jaar) opslag (11/11/2021) 
135722-2021

• Genieweg 38, vergroten woning 
(12/11/2021) 136006-2021

• Minister van Houtenlaan 123, tijdelijk 
(5 jaar) plaatsen tribune (12/11/2021) 
136081-2021

Santpoort-Zuid
• Duinlustparkweg 98 bouwen aanbouw 

en berging (12/11/2021) 136220-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 215, wijzigen winkelko-

zijn (voorzijde) (11/11/2021) 135256-
2021

Driehuis
• P.C. Hooftlaan 93, restaureren ka-

pelgebouw, tijdelijk wijzigen gebruik 
van wonen naar logies (08/11/2021) 
133947-2021 (Rijksmonument)

• Van Lenneplaan 30, vergroten woning 
(achterzijde) (09/11/2021) 134388-
2021

• Van den Vondellaan 80, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (10/11/2021) 
135146-2021

Velserbroek
• Dammersweg 15 RD, vervangen B&B 

naar wonen (10/11/2021) 134940-
2021

• Wagenmakerstraat 41, bou-
wen vrachtwagenoverkapping 
(11/11/2021) 135361-2021

• Klipper 15, legaliseren dichtmaken 
carport (11/11/2021) 135808-2021

• De Zeiler 72, verplaatsen voordeur in 
portiek (11/11/2021) 135749-2021

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• 4e Havenstraat 20, vergroten be-

drijfspand (08/11/2021) 104505-2021
• Zuidpier nabij noordkant Seaport 

Marina, tijdelijk (10 jaar) plaatsen 
containers voor omzetten zeewater in 
drinkwater (11/11/2021) 113772-2021

Velsen-Zuid
• Stelling 52, plaatsen nieuwe woonark 

(08/11/2021) 90723-2021
• Driehuizerkerkweg 9, afwijken bouw-

regels voor een tuinkas (11/11/2021) 
113733-2021  

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 167, vernieuwen kozij-

nen, verbouwen tot 3 appartementen 
(09/11/2021) 104600-2021

IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 751-753, brandvei-

lig gebruik voor GGZ dagebesteding 
en Sociaal Wijk Team (09/11/2021) 
117753-2021

Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Daniëlslaan 2, vervangen 

tuinmuur (09/11/2021) 104382-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Lindenstraat 3, plaatsen dakopbouw 

(09/11/2021) 124888-2021
• Schoutenstraat 4, plaatsen dakop-

bouw (11/11/2021) 128333-2021
• Linnaeusstraat 143,plaatsen dakop-

bouw (11/11/2021) 86046-2021
• Lange Nieuwstraat 753, tijdelijk 

(5 jaar) gebruiken voormalig kan-
toor voor maatschappelijke functie 
(11/11/2021) 109734-2021

Velsen-Noord
• Grote Hout- of Koningsweg 267, 

legaliseren verdiepingsvloer 
(09/11/2021)) 107593-2021

• Stuwadoorstraat 21 (box unit 10), 
realiseren tussenvloer (09/11/2021) 
121981-2021

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 68 A, plaatsen dakop-

bouw inclusief dakkapellen en dak-
raam (09/11/2021) 113698-2021

Velserbroek
• Linie 2A, innemen ligplaats voor een 

woonschip (09/11/2021) 128750-2021

Verleende onthe�  ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
IJmuiden
• Marktplein 44 t/m 58, storten beton-

nen laag en monolite afwerken vloe-
ren, op 15 november 2021 tussen 6:30 
uur en na middernacht (11/11/2021) 
133605-2021

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 
Velserbroek
• Verkoop kipproducten, wekelijks 

op zaterdag tot 20 november 2026, 
locatie: Vestingplein te Velserbroek 
(11/11/2021) 116722-2021

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  

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Strengere coronamaatregelen
Om de snelle stijging van het aantal coronabesme�ingen terug te dringen en verdere druk op de zorg 

te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht 
het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Klachten? Blijf thuis 
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

Deze maatregelen blijven gelden:Nieuwe maatregelen per 13 november:

Sport

Geen publiek bij sport.

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van
anderen.

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m 
12 jaar zijn uitgezonderd.

Werk thuis, tenzij het echt niet
anders kan.

Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen niet toegestaan na
18.00 uur. Voorstellingen kunst en
cultuur, zoals in theaters, bioscopen 
en concertzalen, zijn uitgezonderd.

Maximaal 1250 personen per 
ruimte. 

Vaste zitplaats verplicht.
Doorstroomevenementen en
doorstroomlocaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst -
verlening, zoals kledingwinkels en
kappers, dicht om 18.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super -
markten, dicht om 20.00 uur.

Hier heb je een corona-
toegangsbewijs nodig

•     Horeca.
•     Evenementen.
•     Kunst en cultuur.
•     Kunst- en cultuurbeoefening op locatie

vanaf 18 jaar.
•     Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Hier draag je een 
mondkapje

•     In het openbaar vervoer.
•     Op plekken rond het openbaar vervoer.
•     In het personenvervoer, zoals taxi’s.
•     Op vliegvelden en in vliegtuigen.
•     In publieke binnenruimtes.
•     In het mbo en hbo en op de universiteit.
•     Bij contactberoepen.

Reizen

•     Vermijd drukte onderweg en reis buiten
de spits.

12 november 2021

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants,
dicht om 20.00 uur. A�alen en laten
bezorgen zijn uitgezonderd.

Vaste zitplaats verplicht.

Recreatie

Recreatie, zoals pretparken, 
dieren tuinen en sauna’s, dicht om
18.00 uur.

Onderwijs

In mbo en hbo en op de universiteit
maximaal 75 studenten per ruimte.

.
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